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Des de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient, la problemàtica dels residus ha constituït sempre una prioritat 
manifesta en l’esfera de l’aplicació dels principis de prevenció i precaució en matèria 
mediambiental; més, si és possible, en referència a la gestió d’envasos i residus d’envasos 
que, per la constant evolució dels models i hàbits de consum, ha motivat que en els 
últims anys s’haja experimentat un destacat augment de la seua producció i generació 
en el marc i dinamisme dels canals de distribució al consumidor.

Des que l’any 1997 entrara en vigor la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus 
d’Envasos, han sigut múltiples els esforços que s’han fet per a aconseguir l’òptima gestió 
dels residus d’envasos en general, i dels residus d’envasos de vidre en particular, que 
dia a dia es generen en els nostres pobles i ciutats. Tenint este objectiu com a punt 
de partida, la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient juntament amb 
l’entitat ECOVIDRIO han desenrotllat, en els últims anys, un important esforç en la gestió 
dels residus d’envasos de vidre a través del desplegament de tres línies estratègiques: 
planificació, inversió i informació.

A més, estos esforços han anat igualment acompanyats pel desplegament de campanyes 
de comunicació, formació i informació destinades tant a la població en general com 

consumidors, etc. Concretament, l’any 2007 es va presentar la primera unitat didàctica 
relacionada amb la gestió de residus d’envasos amb el títol Envasos de vidre. Manual del 
professorat, conscients del protagonisme que l’entorn dels centres educatius presenta 
com un element a tindre molt en compte des d’una doble perspectiva: són espais on 
l’alumnat es relaciona directament amb l’entorn durant una part important del dia a 
dia, i oferixen un escenari òptim per a treballar, amb persones en edats primerenques, la 
importància d’actuar per al manteniment d’una qualitat ambiental òptima.

diferents sistemes integrats de gestió que operen en la Comunitat València ha apostat 
per mantindre esta línia d’arribada a la comunitat educativa per mitjà de la progressiva 
edició d’uns altres tres manuals del profesor, els relatius als residus d’envasos lleugers, als 
residus d’envasos de cartó i paper, i als residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

Transcorreguts aproximadament quinze anys des que ECOVIDRIO iniciara el seu camí 
en la Comunitat Valenciana, es presenta esta nova publicació, El vidre i els residus 
d’envasos de vidre. Manual del professorat que, a més d’haver-se actualitzat respecte 
al presentat l’any 2007, incorpora nous continguts i activitats orientades a generar en 
l’alumnat un major coneixement sobre el vidre, la seua utilització com a envàs, la seua 
gestió com a residu i les seues possibilitats de reciclatge, i tot això reforçant en clau 
pedagògica un condicionant fonamental: “separant els residus a casa, actives la cadena 
del reciclatge”. 

Honorable Sra. Isabel Bonig 
Trigueros
Consellera d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient
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D. José Manuel Nuñez 
Llacs-Bau
Director general d’ECOVIDRIO

Durant els prop de quinze anys que Ecovidrio porta com a Sistema Integrat de Gestió del 
reciclatge els residus d’envasos de vidre dipositats en els contenidors de la Comunitat 
Valenciana, no podem ressenyar més que satisfacció per la tasca realitzada. Considerem 
un gran èxit el fet que el reciclatge de vidre s’estiga instaurant com un costum més 
entre la població; una cosa que no podríem dur a terme sense la corresponsabilitat de 
tots els agents implicats: ciutadans, indústria, empresaris envasadors, i per descomptat 
la implicació de la Generalitat Valenciana i entitats locals.

Ens sentim orgullosos de la consolidació del reciclatge d’envasos de vidre, i per això 
volem agrair a la ciutadania valenciana i a la Generalitat l’esforç realitzat. 

Actualment Ecovidrio compta amb 2.607 empreses adherides que paguen el Punt Verd 
i podem dir que el 99% dels envasos de vidre posats en el mercat complixen amb la 
legislació. Açò ha comportat a finançar l’arreplega selectiva de les actualment 74.419 
tones d’envasos de vidre dipositats en els més de 19.400 contenidors distribuïts en la 
comunitat autònoma.

És també obligat destacar la importància del canal Horeca, sector que genera al voltant 
del 48% dels residus d’envasos de vidre. Ecovidrio recolza este sector a través d’un 
programa específic iniciat fa més de sis anys per al foment d’arreplega selectiva en 
els establiments d’hostaleria i restauració. I, novament, la Comunitat Valenciana va ser 
pionera en el suport als seus hostalers.

l’objectiu de continuar millorant i fer més eficaç la gestió del reciclatge dels residus 
d’envasos de vidre; i aconseguir, entre altres factors, que no augmenten els abocadors, que 
s’estalvie energia, i que disminuïsquen les emissions de CO2. Finalment, no podem deixar 
de recordar que el 100% del vidre arreplegat en l’iglú és reciclat; i els envasos de vidre 
poden ser reciclats indefinidament sense que perden cap qualitat en el procés, donant 

cada ciutadà quan diposita les seues botellas, pots i flascons en els iglús verds.

Climàtic de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, perquè es 
continuen duent a terme campanyes de conscienciació com les que en els últims anys es 
realitzen ininterrompudament per a la comunitat autònomai perquè es millore igualment 

ho és la present publicació.

La realització de campanyes educatives és una de les funcions fonamentals d’Ecovidrio. 
I és que els més jóvens 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’Envasos de Vidre. Manual del Professorat” 
siga una ferramenta que contribuïsca a esta tasca.
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EL VIDRE I ELS RESIDUS 
D’ENVASOS DE VIDRE
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El present manual del professorat i els diversos materials que l’integren es troben en-
caminats a reforçar el contacte que la comunitat educativa manté amb la realitat me-
diambiental del seu entorn, en concret, amb un dels problemes amb què es troben els 
nostres pobles i ciutats: la generació i el tractament dels residus urbans. La proposta se 
centra en un d’estos tipus de residus: els residus d’envasos de vidre.

És una necessitat apressant per a la societat actual la correcta gestió de la ingent 
quantitat de residus generats per les nostres activitats quotidianes, així com pel nostre 
sistema de producció i consum.

Tal com s’assenyala a continuació, i en la línia dels esforços relacionats amb l’educació 
ambiental, la finalitat és desenrotllar en la comunitat educativa:

Coneixements sobre situacions mediambientals
Actituds i afecte pel respecte al nostre entorn
Hàbits i comportaments compromesos i respectuosos amb ell

Este manual pretén ser una ferramenta útil que facilite desenrotllar estos tres aspectes 
mitjançant l’entrada en l’aula de continguts mediambientals, no d’una manera puntual 
sinó com una pràctica quotidiana. Perquè només des d’ací podrem incidir en el canvi 
d’actituds i en els comportaments compromesos en la millora del nostre entorn. 
L’educació juga un paper fonamental en la presa de consciència de la responsabilitat 
que tots i totes tenim en relació amb el reciclatge dels residus, en el canvi d’actituds i 
hàbits quotidians, i en la consolidació de valors ambientals. Necessàriament, els centres 
escolars, en connexió contínua amb el món educatiu, són un dels principals agents 
implicats a intervindre perquè la infància i els jóvens puguen treballar en relació amb 
els dits valors.

En este marc d’actuació, el nostre sistema educatiu integra la variable ambiental en el 
currículum escolar, tant de manera directa –a través d’algunes de les matèries– com 
de manera transversal, i inclús 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; una perspectiva des de la qual s’ha redactat el present document.

Sobre estes premisses es vol fer partícip, a la comunitat escolar, en l’objectiu de conti-
nuar millorant i fer més eficaç la gestió del reciclatge dels residus d’envasos de vidre, i 
aconseguir, entre altres factors, que no augmenten els abocadors, que s’estalvie energia 
i que disminuïsquen les emissions de CO2. Tot això és possible gràcies a la capacitat 
de reciclatge del vidre, concretament el 100 % de tot vidre arreplegat en el contenidor 
verd o iglú; els envasos de vidre poden ser reciclats indefinidament sense que perden 
cap qualitat en el procés, i donen lloc a un nou envàs amb les mateixes propietats. Però 

flascons en els iglús verds.

INTRODUCCIÓ

PRESENTACIÓ
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UNA PROPOSTA 
EMMARCADA 
EN L’EDUCACIÓ 
AMBIENTAL

El present manual per al professorat s’emmarca dins dels múltiples esforços 
de l’educació ambiental, i en val la pena detindre-s’hi un moment abans d’in-
troduir-se en el contingut dels diversos materials didàctics que el componen.

L’extensió i la rellevància que va cobrant l’educació ambiental respon a la 
presa de consciència de la societat del paper tan important que complix 
l’educació en la comprensió, la prevenció i la solució dels problemes ambien-
tals. 

L’arrel d’estos problemes es troba en els factors econòmics, socials i culturals 
de la nostra societat. El nostre actual sistema de producció i consum com-
porta riscos de desequilibri entre les relacions socials i les ambientals. No és 
possible esperar que només per mitjà de l’educació vinga la solució a estos 
problemes. S’ha de sumar a un altre tipus de mesures de caràcter econòmic, 
legislatiu i polític que, com a ciutadans i ciutadanes, hem de demanar amb 
força, i participar-hi. Només integrant educació i gestió ambiental s’aconse-
guirà donar resposta eficaç als riscos ambientals a què ens enfrontem. L’edu-

consciència de la interrelació entre el ser humà i el medi que el rodeja, i per a 
adquirir els coneixements, les actituds i les habilitats necessàries per a acon-
seguir una relació sostenible entre ambdós.

Esta relació sostenible implica
La capacitat de respondre equitativament a les necessitats de desenrotlla- �
ment i a les necessitats ambientals de les generacions presents i futures.
La millora i el manteniment de la biosfera i dels ecosistemes que la com- �
ponen.
Una societat més justa, que comporte l’exigència d’unes millors condicions  �
de vida per a tota la humanitat.
Un maneig racional i viable ecològicament dels recursos i de l’espai, en la  �
planificació del desenrotllament econòmic.

Cal entendre i practicar l’educació ambiental amb un caràcter continu i per-
manent, no limitar-se a la realització puntual d’activitats, ni dirigir-se a un 
període determinat d’edat. És un procés d’aprenentatge que tracta de facilitar 
la comprensió del medi que ens rodeja i dels processos històrics i socials que 
l’aboquen al risc de degradar-se. Té per finalitat que sorgisca una reflexió que 
porte a accions a favor del medi. En definitiva, pretén aconseguir que cada 
una i cada un de nosaltres es senta responsable amb l’ús i el gaudi del medi 
ambient, i compromés amb la seua cura i manteniment.
Per tant, l’educació ambiental no sols pretén ensenyar aspectes sobre el medi 
ambient, sinó també capacitar per a reptes actuals i futurs. Cal saber què fer, 
com fer-ho i, a més, tindre voluntat de fer-ho; adquirir, per tant, coneixements, 
valors i actituds, hàbits i habilitats.
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Pretén ser un instrument útil per a ajudar a:

Prendre consciència del medi ambient i dels problemes relacionats. �
Adquirir coneixements que permeten comprendre la responsabilitat assumi- �
da en la seua cura i manteniment.
Aconseguir les capacitats necessàries per a incidir en la prevenció i la solu- �
ció des de les nostres aportacions.

 �
medi ambient.

A continuació s’exposa la justificació pedagògica i les possibilitats que oferix 
la gestió dels residus en general, i la gestió dels residus d’envasos de vidre en 
particular, com a ferramenta educativa i recurs a treballar amb la comunitat 
escolar, en relació amb el currículum educatiu de la Comunitat Valenciana, 
des dels nivells d’educació infantil fins a batxillerat.
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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 i la gestió dels residus 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 queda desglossat a través de l’àrea curricular “La convivència 
amb els altres i el descobriment de l’entorn”, entre els objectius de la qual està 
“Valorar la importància del medi natural i de la seua qualitat per a la vida, i 
manifestar-hi actituds de respecte i d’atenció”.

D’entre els continguts detallats per a esta àrea, es ressalten a continuació 
aquells sobre els quals se centra el present 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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ELS RESIDUS 
EN L’EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA

L’educació primària és una etapa educativa centrada en el desenrotllament 
evolutiu físic, sensorial i psíquic de l’alumnat. Els xiquets i xiquetes de sis a dotze 
anys tenen una àmplia capacitat i interés per desentranyar les interrelacions 
dels elements que componen el seu entorn –que, d’altra banda, patix al llarg 
de l’etapa un procés clar d’expansió. Els objectius d’esta etapa els recull 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’ells poden ser treballats 
a través del present manual. En concret: 

i) Conéixer i valorar l’entorn natural, social, econòmic i cultural de la Comunitat 
Valenciana, situant-lo sempre en el seu context nacional, europeu i universal, i 
també les possibilitats d’acció i de cura. Iniciar-se, així mateix, en el coneixement 
de la geografia de la Comunitat Valenciana, d’Espanya i universal. 

n) Conéixer i valorar el patrimoni natural, social i cultural de la Comunitat 
Valenciana, dins del context històric, social i lingüístic propi, i també 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 objectius estan íntimament relacionats 
amb la generació de residus, com a conflicte ambiental, i amb els mecanismes 
establits per a la seua gestió. Altres poden ser treballats de manera transversal 
a través dels continguts i les activitats proposades en el Manual, en concret: 

8. Analitzar algunes manifestacions de la intervenció humana en el medi, 
valorar-la críticament i adoptar un comportament en la vida quotidiana de 
defensa i recuperació de l’equilibri ecològic

10. Reconéixer, en el medi natural, social i cultural, canvis i transformacions 
relacionats amb el pas del temps, i indagar algunes relacions de simultaneïtat 
i de 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, i també el d’Espanya, respectar-ne la diversitat i desenrotllar la 

i millora.

12. Interpretar, expressar i representar fets, conceptes i processos del medi 
natural, social i cultural mitjançant codis numèrics, gràfics, cartogràfics i 
d’altres.
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Els continguts d’esta àrea queden detallats depenent del 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:

Primer cicle
Bloc 6. Matèria i energia

segons criteris elementals.

energètic i protecció del medi ambient.

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

i de 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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ELS RESIDUS 
EN L’EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA

En l’educació secundària obligatòria es tracten de manera específica els con-
flictes originats per la relació del ser humà amb l’entorn, entre els quals la ge-
neració i la gestió dels residus ressalta com un dels més evidents. En la Comu-
nitat Valenciana, els objectius d’esta etapa els determina el Decret 112/2007, 
de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’educació se-
cundària obligatòria, entre els quals 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 objectes i continguts de la qual s’extracten a continuació:

Ciències de la naturalesa

Objectius
3. Comprendre i utilitzar les estratègies i 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 els 
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 quant als problemes 
locals i globals a què ens enfrontem.
10. Conéixer i valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb 
la societat i el medi ambient, amb una atenció particular als problemes 
a què s’enfronta hui la humanitat i la necessitat de busca i d’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

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

a la Comunitat Valenciana.

conductes solidàries i respectuoses.
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Ciències socials, geografia i història

Objectius
2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements 
bàsics que caracteritzen el medi físic, les interaccions que es donen 
entre eixos elements 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

de racionalitzar-ne el 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.
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Tecnologia

Objectius

fenomen tecnològic, tant pel que fa als seus condicionants socials com 
pel que fa a les seues conseqüències socials i ambientals.

Continguts del tercer curs
Bloc 9. Tecnologia i societat

tecnològic. Contaminació. Esgotament dels recursos energètics i de les 

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 contin-
gut didàctic. Estes matèries les recull l’Orde de 27 de maig de 2008, de la Con-
selleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l’educació 
secundària obligatòria, de la qual poden extraure’s els continguts següents:

Taller de disseny

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

3. Les àrees 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’n el 
funcionament, conéixer-ne els 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: El saber pensar tecnològic i el saber fer tècnic

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 de 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 

extinció d’espècies, calfament global, efecte d’hivernacle etc., i adquirir 
una visió elemental de la relació entre medi ambient i 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
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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

d’energia. L’aigua com a recurs limitat.

pèrdua de biodiversitat. El canvi climàtic.

incrementen els riscos.

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

5. Noves necessitats, nous materials

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 fins a l’aeronàutica.

reutilització i reciclatge. Fems.

Ciències de la Terra i mediambientals

6. La gestió del planeta

l’estat del planeta. Sostenibilitat.
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PRESENTACIÓ 
DE MATERIALS

El vidre i els residus d’envasos de vidre. Manual del professorat pretén ser 
una ferramenta en mans del professorat, dissenyada com a material de 
suport per a facilitar la seua labor. 

El seu contingut es correspon amb alguns temes específics del currículum 
escolar i està relacionat intrínsecament amb altres, per la qual cosa al 
professorat li poden interessar un, uns quants o tots els epígrafs que conté, 
depenent de les seues necessitats. Per este motiu, la publicació disposa d’un 
contingut teòric suficient per a preparar una unitat didàctica referida al vidre 
i la seua gestió com a residu d’envàs, però està redactada de manera que el 
professor o professora puga triar el grau de detall fins al qual vol aprofundir.

Al llarg del text, es mostren les idees principals –els missatges clau– de 
manera resumida i es destaquen algunes altres idees que poden convidar 
a la reflexió de l’alumnat. Es proposen també algunes activitats adaptades 
segons tres grups d’edat i presentades en forma de fitxes fotocopiables per a 
treballar-les en l’aula.

Tots estos continguts i propostes permetran que es descobrisquen i 
s’experimenten aspectes relacionats amb la cadena de reciclatge del vidre, a 
partir d’experiències de l’entorn pròxim (casa, escola, barri).

On es generen els residus i en quina quantitat. �
Quin és el seu destí: �
Què li ocorre al vidre quan és depositat en el contenidor corresponent. �
Quin és el sistema de recollida. �
Quin és el procés de reciclatge. �
Quins avantatges per al medi ambient té la reducció del consum, la reutilit- �
zació i el reciclatge.
Quin paper juga el consumidor en la cadena de reciclatge. �
Què pot fer cada un i cada una per a contribuir a la dita cadena. �

Es presenten a continuació algunes qüestions metodològiques importants per 
a treballar este material amb els i les alumnes:

Partir de l’anàlisi de la realitat immediata com a procediment per a acon- �
seguir aprenentatges significatius.
Intentar que vagen relacionant estos aprenentatges amb les causes o  �
efectes que tenen sobre altres situacions.
Fomentar la participació activa. S’aprén fent. Les activitats com a punt  �
de descobriment i partida per a anar adquirint actituds i hàbits en la vida 
quotidiana.
 Intentar que els temes ambientals siguen punts de referència i dinamit- �
zadors que impregnen altres aspectes curriculars.
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Proposar activitats que estiguen pròximes als centres d’interés de les i  �
els alumnes. Estes activitats promouen valors com el treball en equip, la 
cooperació, la diversió i el gaudi.

Finalment, acabarem quasi com haurem començat: recordant la gran 
finalitat de l’educació, que no és cap altra que formar ciutadanes i ciutadans 
capaços de comprendre el món social i natural en què viuen i participar en 
el seu desenrotllament des de posicions informades, crítiques, solidàries i 
respectuoses amb la diversitat.
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OBJECTIUS DEL 
MANUAL

Objectius cognitius

El present manual pretén facilitar 
que els i les alumnes puguen:

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

Objectius actitudinals

Pel que fa a l’actitud de l’alumnat 
en relació a la gestió dels residus, el 
present manual pretén coadjuvar a:

Apreciar els beneficis ambientals  �
de la reducció, la reutilització 
i el reciclatge dels residus que 
generem.
Assimilar la importància de la  �
implicació individual en la gestió 
correcta i sostenible dels residus 

en general, i de la cadena de 
reciclatge de vidre en particular.
Motivar, per al desenrotllament  �
d’hàbits de reducció i de 
separació selectiva dels residus 
propis, a través del coneixement 
de les possibilitats de reciclatge 
dels residus d’envasos de vidre.

Objectius procedimentals

Pel que fa als procediments, el 
present manual pretén facilitar que 
els i les alumnes aprenguen a:

Depositar selectivament els seus  �
residus a casa i a l’escola.
Traslladar els seus coneixements  �
i actituds als seus nuclis de 
socialització (família, escola, 
amics…)
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MANUAL DEL PROFESSORAT
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1

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

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

Què són els residus?

Un residu és allò que no utilitzarem més 
i que, per tant, ha deixat de tindre un 
valor per a nosaltres. Es generen residus 
en múltiples activitats humanes. En la 
indústria, per exemple, tot el material 
que no servix per al procés de producció 
es considera un residu: estelles de fusta 
si estem fabricant mobles, la pell de la 
fruita si estem fabricant melmelada…

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

A casa també es generen molts residus. 
Només hem de mirar dins de la bossa de 
fem per a adonar-nos-en…. Diàriament 
generem residus de matèria orgànica 
–restes d’aliments–, paper i cartó, 
vidre, pots, plàstics… Altres residus no 
els generem diàriament, però també 
tenen molta importància; es tracta 
de coses com peretes foses, mobles i 
electrodomèstics vells, piles, roba i draps.

Els residus que produïm a casa, en 
oficines i comerços es coneixen com a 
residus urbans. La seua composició és 
clarament distinta els residus d’altres 
orígens, com els residus industrials, els 
residus ramaders i agrícoles o els residus 
sanitaris.

ELS RESIDUS I EL 
MEDI AMBIENT
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Tones
Residus domèstics i similars (domèstics i vies públiques) 19.860.620 g 80,2%

Residus domèstics voluminosos mesclats (estris domèstics) 481.080 g 1,9%

Vidre 685.677 g 2,7%

Paper i  cartó 1.076.204 g 4,3%

Plàstics (excepte embalatges) 224.270 g 0,9%

Fusta 147.448 g 0,5%

Residus animals i vegetals 724.268 g 2,9%

Envasos mixtos i embalatges mesclats 877.000 g 3,5%

Residus de la construcció i demolició 422.802 g 1,7%

Altres* 258.744 g 1%

Total residus mesclats 20.341.700
Total residus recollits selectivament 4.416.413
Total residus 24.758.116

piles i acumuladors, equips elèctrics rebutjats i components d’equips electrònics rebutjats, i llots comuns.

Font: Institut Nacional d’Estadística (INE).2012

Com pots veure en el gràfic 1, els 
residus domèstics i assimilables són el 
component principal dels residus urbans 
arreplegats a nivell nacional, seguida, per 
este orde, del paper i cartó i els envasos 
mixtos i embalatges mesclats.

Gràfic 1. Quantitat 
de residus urbans arreplegats 
a Espanya (%).
Font: Institut Nacional 
d’Estadística (INE).2012

Taula 1. Quantitat de residus urbans arreplegats a Espanya (en tones).
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Els residus no han de ser 
sempre un problema
La solució pot trobar-se 
en les nostres mans! 

Cada un de 
nosaltres 
contribuix a la  
generació de 
residus cada 
any!

És molt important destacar que estos 
materials es poden recuperar i tornar 
a utilitzar. Per este motiu actualment 
es parla de residu, en compte de fem 
o brossa, que tenen una connotació 
negativa, de cosa inútil i menyspreable 
que no coincidix amb l’actual concepció 
de residu.

Per què són un problema 
mediambiental?

Els residus han existit sempre sobre 
la Terra, com a conseqüència de les 
activitats quotidianes que els organismes 
realitzen per a subsistir. Però abans no 
constituïen cap problema, perquè eren 
aprofitats de nou per altres organismes 
en un cicle continu.

Introduïm-nos en eixe cicle 
per a veure com funciona!

Un ecosistema està format d’una 
part viva (animals, plantes, 
microorganismes...) i d’una part inerta 
(el sòl, l’aigua, l’energia del sol, el vent...). 
Tots els elements que el componen es 
relacionen entre si per mitjà de fluxos 
de matèria i energia. Les plantes prenen 
matèria inorgànica del sòl, d’elles 

s’alimenten els animals herbívors, i 
d’estos, els carnívors.

Tots, quan moren, són transformats en 
matèria inorgànica pels organismes 
descomponedors per a servir novament 
com a aliment a les plantes. En la 
naturalesa no es desperdicia res.

Però el ser humà, que també forma part 
de l’ecosistema, cada dia consumix més 
matèria i energia per a cobrir les seues 
necessitats: la quantitat de matèria 
consumida és tan gran que no pot tornar 
al cicle per a ser aprofitada de nou, 
per la qual cosa els residus s’acumulen 
i s’esgoten els recursos naturals. Es 
trenca l’equilibri de l’ecosistema, i això 
repercutix sobre tots els elements que el 
componen.

L’impacte de la humanitat sobre la 
naturalesa comença amb l’ús del foc i la 
fabricació d’instruments. En l’actualitat 
estem vivint en una societat de consum 
que genera una gran quantitat i varietat 
de residus.

Esta generació de residus ha augmentat 
moltíssim en les últimes dècades i 
especialment amb la cultura d’usar i 
tirar, però la majoria de nosaltres no 
en som molt conscients perquè estem 
massa acostumats a “traure el fem” i 
que se l’emporte el camió. Observant 
el gràfic 2 comprovaràs que a Espanya 
ens trobem per damunt de la mitjana de 
residus generats per habitant dels països 
que conformen la Unió Europea.

Part de l’augment es deu al creixement 
de la població espanyola, però una altra 
part molt significativa es deu a un 
increment del consum de les persones. 
Com més coses consumim més residus 

es generen. Per això en el gràfic també 
pots apreciar l’evolució de la producció 
de residus per habitant i any.

Concretament els residus d’envasos, 
dins dels quals es troben els residus 
d’envasos de vidre, representen un volum 
considerable de la totalitat de residus 
generats. Segons les dades de l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE), més de la 
quarta part dels residus urbans generats 
corresponen a envasos de procedència 
domèstica i comercial, i els envasos són 
la segona fracció més important després 
de la matèria orgànica.
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Si no reciclem 
el vidre, una 
botella pot 
tardar més de 
100.000 anys a 
desintegrar-se.

Gràfic 2. Evolució de la generació de residus urbans a Espanya i la seua comparació 
amb l’evolució en la Unió Europea expressada en quilograms per habitant.

Font: Observatori de la Sostenibilitat a Espanya (GOSE). Informe de Sostenibilitat a Espanya 2011

La generació de residus es considera, 
per tant, un problema ambiental per 
nombroses raons:

Com més residus es generen més 1. 
quantitat es transporta als abocadors.
Quan els residus estan en l’abocador, 2. 
cal parar-hi molta atenció, perquè 
en cas contrari podrien contaminar 
l’aigua, el sòl i l’aire.
Recollir, transportar i tractar els 3. 
residus que generem consumix molta 
energia, especialment de combustibles 
fòssils, i per això emetem molts gasos 
contaminants.

Els residus contenen molts materials 4. 
que es poden reciclar, com ara paper, 
alumini, plàstic o vidre… Depositar els 
residus en un abocador suposa un 
balafiament de recursos naturals!
A més, si no es recuperen, cal talar 5. 
més arbres o obrir més mines per a 
obtindre noves matèries primeres.

Espanya

Espanya UE

UE
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De 4 a 8 anys
Pregunta a un dels teus familiars 
quants residus ha generat en el dia 
de hui, dibuixa’ls en un full i pinta’ls.

De 9 a 12 anys
Obri el rebost o el frigorífic i anota 
en una llista aquells productes que, 
després de consumir-ne el contingut, 
es convertiran en residus. Intenta 
que apareguen tots els tipus que 
existixen!

De 13 a 17 anys
Accedix al lloc web de l’Institut 
Nacional d’Estadística (www.ine.es), 
dirigix-te a la secció Entorn físic/
medi ambient. Localitza l’Enquesta 
sobre recollida i tractament de 
residus. Residus urbans, i fes les 
tasques següents:

1r. Selecciona les dades relatives a 
la Comunitat Valenciana i elabora 
un gràfic de manera anàloga al 
presentat per a Espanya en el gràfic 
1 d’este manual.

2n. Compara les dades de recollida 
de vidre de la Comunitat Valenciana 
respecte a la resta de comunitats 
autònomes i trau-ne algunes 
conclusions.

ACTIVITATS
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2

Paraules clau
Separar, recollida selectiva, 
tractament, valoració, abocador, 
eliminació i sistema integrat de 
gestió (SIG).
Resum
Els residus que generem contenen 
una varietat de materials molt més 
gran que fa unes dècades. Això ha 
complicat el sistema de recollida 
i tractament dels residus, i ha 
obligat a tractar de recuperar els 
valuosos materials que contene. 
Per a aconseguir-ho, cal que els 
residus se separen a casa i que 
es depositen selectivament en els 
contenidors de recollida separada.

Els residus en la història

Els sers humans sempre hem utilitzat 
els recursos que ens oferia la naturalesa 
i, per tant, sempre hem generat residus. 
No obstant això, en les últimes dècades 
hi ha hagut un canvi molt important 
en la manera de consumir i en els 
materials i productes que consumim 
i, en conseqüència, hem augmentat la 
quantitat de residus que generem i el 
tipus de materials que podem trobar en 
la nostra “bossa de fem”.

Fa centenars d’anys, hi havia 
relativament pocs sers humans en el 
planeta i no érem capaços d’utilitzar 
tants recursos ni de fabricar tants 
materials com ara. Utilitzàvem les 
pedres, la fusta i alguns metalls per a 
construir edificis, vehicles i ferramentes; 
el cotó, el lli, la seda i la llana, per a 
fabricar roba, etc. La naturalesa era 
capaç de degradar tots els residus que 
generàvem i, per tant, no s’acumulaven.

El conflicte ambiental associat als 
residus va començar amb la creació 
de ciutats i pobles més o menys 
grans. La composició dels residus era 
fonamentalment matèria orgànica i es 
tiraven al carrer sense que ningú els 
arreplegara ni traguera de la ciutat. 
Això va facilitar l’aparició d’epidèmies 
i plagues, per la qual cosa els residus 

van ser un problema abans sanitari 
que ambiental. El conflicte va anar 
solucionant-se amb l’aparició de la 
recollida de residus i l’ús de les restes de 
menjar com a aliment per als animals 
i per a fer compost –abonament– per a 
l’agricultura.

Però, a partir de la revolució industrial, 
el ser humà va adquirir la capacitat 
de transformar més intensament la 
naturalesa. Les màquines van permetre 
extraure els recursos naturals més ràpid 
i transportar els productes més lluny, i 
d’eixa manera, la societat va anar a poc 
a poc augmentant-ne el consum.

Així i tot, la generació de residus 
encara no era el conflicte ambiental 
que és hui. En l’època dels nostres iaios, 
per exemple, els flascons de vidre es 
reaprofitaven a casa i les botelles de 
vidre buides es tornaven a la botiga 
perquè es reutilitzaren; no existien 
articles de plàstic; els metalls i els 
draps se’ls emportaven el ferroveller i el 
draper, per a reutilitzar-los novament, 
i la matèria orgànica, açò és, les restes 
d’aliments, continuava utilitzant-se com 
a abonament i aliment d’animals.

QUÈ FEM AMB ELS 
RESIDUS?
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La situació va canviar dràsticament 
a mitjan del segle passat. El ser humà 
va aprendre a crear plàstic a partir del 
petroli, a utilitzar metalls que abans no 
coneixia, va desenrotllar una cultura 
d’usar i tirar…. Amb el nostre domini de la 
tecnologia hem aconseguit que siga més 
barat comprar un nou electrodomèstic 
–per exemple, un telèfon mòbil–, que 
reparar el vell… No et pareix que és poc 
raonable?

Per a reflexionar
L’any 2009, cada 
persona va generar més 
de 1,5 kg de residus al 
dia, a Espanya. En total 
547 quilograms en un 
any. Eres conscient 
del que això podria 
representar si no es fera 
una gestió adequada 
dels residus que tots 
produïm?

Font: Elaboració pròpia basant-se en les dades del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 2012.

Hui en dia una sola persona genera uns 547 kg de residus a l’any a Espanya.
Això equival a més de set vegades el seu pes!

La gestió dels residus hui: els 
residus d’envasos

La generació de residus ha augmentat 
molt en les últimes dècades, i gran 
part dels residus que generem en les 
nostres activitats són envasos. Cada 
vegada estem més lluny dels llocs on 
s’elaboren els aliments i altres coses 
que necessitem. Els envasos permeten 
que eixos productes arriben fins als 
comerços pròxims a nosaltres en millors 
condicions d’higiene i conservació, i amb 
major facilitat de transport.

Però abusar dels envasos fa que es 
gasten grans quantitats de matèria 
i energia per a fabricar-los, i que 
augmente en gran manera el volum 
dels residus que generem. Cada envàs 
està format per distints tipus de 
materials, depenent de l’ús per al qual 
estiga destinat (no podríem utilitzar, 
per exemple, una bossa de paper per a 
contindre aigua; però, sí, per a omplir-la 
de sucre). Per això, el gasto de matèries 
primeres per a fabricar-los, i els costos 
i les tecnologies de producció varien 

segons el tipus d’envàs. Una vegada 
convertits en residus, l’impacte que 
causen en el medi també és diferent.

Sens dubte pareix una qüestió difícil 
de solucionar i per això hem de posar-
nos en marxa seguint un pla que ens 
permeta resoldre eixos problemes.

En què consistix este pla?

El primer pas és previndre la generació 
de residus; però hi haurà molts residus 
que no podem evitar. Què fem amb ells? 
Una de les solucions de la gestió dels 
residus és el reciclatge. Reciclant els 
nostres residus recuperem les matèries 
primeres amb què estan fabricats. És a 
dir, amb el material que està fet un residu 
podem elaborar nous productes. Amb 
una botella de vidre fabriquem una nova 

està feta una caixa de paper fabriquem 
un full de paper. D’esta manera, les 
matèries primeres que extraiem de 
la naturalesa no són desaprofitades 
acumulant-se en abocadors, sinó que són 
utilitzades constantment.
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Et preguntaràs ara com es fa. El punt 
de partida també et correspon a tu: es 
tracta de separar a casa, en diferents 
poals i bosses, els distints components 
del nostre fem per a depositar-los 
posteriorment en els contenidors 
adequats.

És la separació en origen. Normalment 
disposarem de tres classes de 
contenidors:

un contenidor verd, només per als  �
residus d’envasos de vidre (botelles, 
flascons i pots).
un contenidor blau, només per als  �
residus d’envasos de cartó (caixes de 
sabates, de galletes, de cereals, etc.), 
paper, periòdics i revistes.
un contenidor groc, només per als  �
residus d’envasos de plàstic, pots i 
brics.

La resta es depositarà en el contenidor 
ja existent (gris, marró..., en funció de 
cada municipi). És possible que en els 
carrers de la teua població trobes altres 
contenidors, com ara de piles, de roba, 
etc.

Eixa separació és la que contribuirà al 
funcionament correcte de la gestió dels 
residus d’envasos i que podràs conéixer 
amb més profunditat en el capítol 4 del 
present Manual, dins de l’apartat Què fer 
amb els envasos quan es convertixen en 
residus?

La normativa europea i 
l’espanyola en matèria de 
residus d’envasos: un escenari 
per a la protecció del medi 
ambient

Per a complir el compromís adquirit 
en el V Programa d’Acció Comunitària 
en matèria de Medi Ambient i 
Desenrotllament Sostenible, la UE va 
adoptar una directiva l’any 1994, relativa 
als envasos i als residus d’envasos. Esta 
directiva ha tractat d’harmonitzar les 
normes sobre gestió d’envasos i residus 
d’envasos dels diferents països membres, 
amb la finalitat de previndre’n o reduir-
ne l’impacte sobre el medi ambient i 
evitar obstacles comercials entre els 
distints països de la Unió Europea. Esta 
directiva va ser revisada posteriorment 
per la Directiva 2004/12/CE, relativa als 
envasos i residus d’envasos.

Este marc europeu relatiu a la gestió 
dels residus d’envasos va ser incorporat 
a l’ordenament jurídic espanyol a través 
de l’aprovació de la Llei 11/1997, de 24 
d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos. 
Segons esta Llei

Un envàs és

“[…] tot producte fabricat amb materials 
de qualsevol naturalesa i que s’utilitze 
per a contindre, protegir, manipular, 
distribuir i presentar mercaderies, des 
de matèries primeres fins a articles 
acabats, en qualsevol fase de la cadena 
de fabricació, distribució i consum.”

Considera també envasos

“[…] tots els articles d’usar i tirar utilitzats 
amb este mateix fi.”

Un residu d’envàs és

“[…] tot envàs o material d’envàs del 
qual es desprenga el posseïdor o tinga 
l’obligació de desprendre’s en virtut de 
les disposicions en vigor.”

La Llei 11/1997 també establix que els 
envasadors i comerciants de productes 
envasats o, quan no siga possible 
identificar als anteriors, els responsables 
de la primera posada en el mercat dels 
productes envasats, hauran de fer front 
a la gestió dels residus generats com 
a conseqüència de la dita posada en el 
mercat.

Per a complir esta obligació, la 
comentada Llei oferix dos opcions. 
La primera, acollir-se a un sistema 
de depòsit, devolució i retorn (SDDR) 
o bé, alternativament a este sistema, 
que les empreses puguen participar de 
forma voluntària en un sistema integrat 
de gestió (SIG) d’envasos i residus 
d’envasos que garantisca el compliment 
dels objectius de reducció, reciclatge i 
valoració que fixa la Llei.

SEPARANT ELS 
RESIDUS A CASA I A 
L’ESCOLA, ACTIVES 
LA CADENA DEL 
RECICLATGE!
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Depòsit, devolució i retorn:
Envasadors, distribuïdors i comerciants estan obligats a: 

Cobrar als seus clients, repercutint-la fins al  �
consumidor final, una quantitat individualitzada 
per cada envàs venut. Les quantitats s’establixen 
depenent de la grandària de l’envàs (volum o pes) i 
té com a objectiu principal incentivar el retorn dels 
residus d’envasos. 

Acceptar la devolució dels envasos venuts i els  �
residus d’envasos dels formats i les marques que 
comercialitze, i reintegrar al consumidor la mateixa 
quantitat que se li haguera cobrat.

Entregar els dits residus d’envasos a un recuperador,  �
reciclador o valorizador autoritzat, o a un agent 
econòmic, per a la seua reutilització

Sistema Integrat de Gestió:
Envasadores, distribuidores y comerciantes están obliga-
dos a:

Su finalidad es garantizar la recogida periódica de re-
siduos de envases en las proximidades del domicilio del 
consumidor.

Para ello, los envases acogidos a este sistema estarán 
identificados con un logotipo (Punto Verde), que permite 
diferenciarlos del resto de los envases. Su explicación la 
puedes encontrar en el capítulo 4 del presente manual.

Se financia con la aportación de los envasadores de una 
pequeña cantidad por envase puesto por primera vez en 
el mercado nacional, idéntica en todas las comunidades 
autónomas.

ECOVIDRIO: un sistema 
integrat de gestió

ECOVIDRIO és una associació sense 
ànim de lucre encarregada de la gestió 
del reciclatge dels residus d’envasos de 
vidre en tota Espanya. Creada a l’empara 
de la Llei d’Envasos, ECOVIDRIO té 
com a objectiu principal permetre que 
les empreses envasadores complisquen 
la normativa mediambiental, per mitjà 
del reciclatge dels residus d’envasos de 
vidre. 

Gràfic 3. Funcionament del sistema 
integrat de gestió implementat per 
ECOVIDRIO.

Fuente: ECOVIDRIO.2012.

Envasador

Comerç

Consumidor Consumidor 
responsable

Recollida

Planta de 
tractament

Fàbrica 
d’envasos
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A Espanya, ECOVIDRIO té vora 2.600 
empreses adherides. Amb l’adhesió a 
esta societat, les empreses complixen 
amb la legislació, el finançant, la 
recollida i el reciclatge dels envasos de 
vidre que posen en el mercat.

El SIG gestionat per ECOVIDRIO 
ha incrementat progressivament la 
quantitat de vidre arreplegat a nivell 
nacional a través dels contenidors tipus 
iglú, de forma constant des de l’any 
2001. L’any 2010 es van aconseguir 
les 709.996 tones, i que atorguen unes 
xifres de 15,10 quilos per habitant, i s’ha 
estabilitzat lleugerament esta quantitat 
en els últims anys.

Gràfic 4. Evolució del vidre arreplegat a nivell nacional (en tones).

Font: ECOVIDRIO. 2012.L’any 2009, amb les 712.236 
tones de vidre reciclat procedent 
de contenidors i de plantes de 
selecció, les emissions de CO2 
a l’atmosfera s’han reduït en 
287.037 tones. Açò és degut al 
fet que el vidre reciclat necessita 
menys temperatura per a fondre 
que la matèria primera.

Totes estes funcions, a més, estan 
completades per les següents tasques 
que fa ECOVIDRIO:

Establix acords amb les comunitats  �
autònomes i els ajuntaments.

Contribuïx amb inversions a  �
l’increment i a la renovació de 
la infraestructura municipal de 
recuperació de vidre. Espanya 
disposa d’una de les millors taxes de 
contenirització d’Europa, per davall 
dels 300 habitants per contenidor.

Finança i porta a terme accions  �
d’informació i de comunicació per als 
gestors públics i els ciutadans.

Invertix en projectes d’I + D que  �
tracten de millorar les tècniques de 
recuperació i reciclatge.

Elabora els plans empresarials de  �
prevenció i en tramita l’aprovació en 
nom de totes les empreses adherides.

En ECOVIDRIO estan representats 
tots els sectors relacionats amb 
el reciclatge de vidre: fabricants 
d’envasos, recuperadors, envasadors i 
embotelladors.

Si vols saber més: www.ecovidrio.es
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L’estalvi en matèries primeres 
gràcies al reciclatge de vidre 
ha aconseguit en 2009 la xifra 
de 854.000 tones. Cada tona de 
vidre evita l’extracció de 1.200 
quilograms de matèries primeres 
procedents de la naturalesa

IMPORTANT!

 Però per a la consecució d’estos objectius legals no 
sols cal el finançament, assumit pels industrials, embotelladors i envasadors.

També resulta de vital importància la conscienciació dels ciutadans –que han 

autònomes –que elaboren els programes de recollida selectiva i tractaments 
dels residus–, i la participació de les entitats locals responsables de la 
recollida, el trasllat i el tractament.

Els residus d’envasos de vidre 
a la Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana vivim 
més de 5 milions de persones i, a més, 
es troba entre una de les destinacions 
turístiques més importants d’Europa. 
La generació de residus en la nostra 
comunitat autònoma és, per això, molt 
elevada i creix cada any.

Des de 1998, any en què es va iniciar 
el funcionament d’ECOVIDRIO a 
la Comunitat Valenciana, i a pesar 
de l’estabilització dels últims anys 
–possiblement deguda a la reducció 
del consum com a conseqüència de 
l’actual context econòmic–, l’evolució 
de les quantitats de residus d’envasos 
de vidre recuperades per al reciclatge 
pels valencians ha anat en augment, i 
també la disponibilitat de contenidors en 
els nostres carrers per a facilitar-ne la 
recollida.

Gràfic 5. Evolució de les quantitats de residus d’envasos de vidre recuperats a la 
Comunitat Valenciana (en kg).

Font. ECOVIDRIO i Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 2012.



35

A diferència d’altres recollides selectives de residus d’envasos, la d’envasos de vidre es 
fa de manera quasi exclusiva utilitzant contenidors de tipus iglú. Actualment hi ha un 
contenidor per a la recollida de residus d’envasos de vidre per cada 274 valencians.

Gràfic 6.
d’envasos de vidre a la Comunitat Valenciana.

Nº de contenidors

Font. ECOVIDRIO i Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 2012.

Sobre els dades presentades, cada valencià durant l’any 2010 va reciclar una mitjana 
de 15 kg de residus d’envasos de vidre; és a dir, una quantitat total de 76.863.224 
kg de vidre reciclatge a l’any, cosa que suposa haver evitat enviar a abocadors unes 
77.000 tones de residus. 
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Per a reflexionar 
Cada valencià va recuperar uns 15 kg de residus d’envasos de vidre a l’any; 
per tant, si açò es continuara fent durant els pròxims 10 anys:

Una persona de 70 kg de pes hauria reciclat envasos de vidre en una  �
quantitat superior al doble del seu propi pes.

Cada valencià evitaria enviar a abocadors 150 kg de residus en els  �
pròxims 10 anys.

Per cada quilogram de vidre que reciclem, estalviem 1,2 kg de matèries  �
primeres a extraure de la naturalesa. En 10 anys un valencià podria 
aportar un estalvi equivalent al pes de 36 sacs de matèries primeres de 5 
kg cada un.

Reciclar quatre botelles de vidre suposa un estalvi d’electricitat suficient  �
per a fer funcionar un frigorífic encés durant tot un dia. Reciclant 
durant 10 anys botelles de vidre de 0,5 kg de pes, podries mantindre 
perfectament conservats els teus aliments en un frigorífic durant dos 
mesos i mig.

Eres conscient dels beneficis que podem aportar activant 
la cadena del reciclatge de vidre en les nostres llars?

No obstant això, i encara que esta quantitat vaja augmentat cada any, encara 
representa un percentatge molt xicotet respecte del total de residus generat. 
De totes les maneres, i encara que parega poc respecte del total, és una quantitat 
molt important. Sobretot, perquè si es mantinguera este ritme, la població valenciana 
aconseguiria en els pròxims deu anys reciclar envasos de vidre equivalent al que 
pesen 10.000 autobusos plens de passatgers. T’ho pots imaginar?

x 10 anys
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4 a 8 anys
Amb l’ajuda d’algun dels teus 
familiars entra en el web 
www.ecovidrio.es; busca el senyor 
Iglú i, quan el trobes, dibuixa’l i 
pinta’l. 

9 a 12 anys
Amb ajuda d’algun familiar agafa 
una botella de vidre buida i 
comprova quin pes té. Tenint en 
compte que el vidre pot ser reciclat 
al 100 %, calcula quants quilograms 
de residus evitarem enviar a 
l’abocador si reciclem 1.000 d’eixes 
botelles.

13 a 17 anys
Seleccionant les dades aportades en 
el gràfic 6 per a l’any 2010, calcula 
l’estalvi de matèries primeres i 
d’energia que suposaria que tots els 
habitants del teu municipi reciclaren 
envasos de vidre durant tot un 
any. El nombre d’habitants el pots 
obtindre entrant en el web 
www.ine.es 

ACTIVITATS
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3

Paraules clau
Vidre, cristall, calquet o casc, forn, 
gota de vidre i envasos.

Resum
El vidre ha evolucionat amb 
la humanitat i amb els seus 
costums. Hui en dia és un element 
fonamental de la nostra vida. Són 
diversos els materials empleats en 
la seua fabricació, i depenent de la 
utilització d’un mineral o d’un altre 
se li dóna la tonalitat i el color.
En els actuals forns vidriers, a 
altes temperatures, s’introduïx el 
calquet o casc (vidre triturat) per 
a elaborar envasos de les mateixes 
característiques i qualitats que els 
produïts amb matèries primeres.

EL VIDRE I LA 
SEUA FABRICACIÓ

Definició de vidre

El Diccionari Salt definix el vidre com 
una “Substància dura i trencadissa 
quan és freda, però pastosa i plàstica 
a temperatures elevades, generalment 
transparent o translúcida, resistent 
a l’acció de la majoria dels agents 
químics ordinaris i que es dissol en àcid 
fluorhídric, mala conductora de la calor i 
de l’electricitat, feta generalment fonent 
una mescla de sílice i potassa o sosa 
amb xicotetes quantitats d’altres bases 
i a la qual es poden donar diferents 
coloracions, per mitjà de l’addició d’òxids 

la en calent.”

No obstant això, en l’argot de vidrier, 
una de les definicions més esteses del 
vidre és la que el considera un fluid 
subrefredat fins a un estat rígid que no 

solidificat en l’anomenada “xarxa vítria”. 
Això passa perquè no té un punt de fusió 
característic, com la resta dels materials, 
sinó que es torna menys viscós i va fent-
se més fluid a mesura que augmenta la 
temperatura.

Esta àmplia denominació genèrica acull 
un material que es caracteritza per una 
sèrie de propietats que la humanitat ha 
utilitzat en infinitat d’aplicacions. N’hi 
ha prou, a manera d’exemple, amb citar 

els vidres fototròpics, les fibres òptiques, 
els vidres semiconductors, els vidres 
làser, els vidres d’alta tenacitat, com a 
camps de desenrotllament d’este noble 
material que encara posseïx insospitades 
possibilitats per descobrir.

Naixement i història del vidre

El vidre és un producte que des de 
fa molt ha acompanyat la humanitat. 
L’origen del vidre fabricat es remunta a 
3.000 anys aC, i és el material més antic, 
juntament amb la ceràmica, utilitzat per 
a la conservació i l’emmagatzematge 
dels productes. Segons conta Plini el 
Vell (23-79 dC) en la seua obra Història 

, el descobriment del vidre es 
va fer a Síria, pels mercaders de natró 
(carbonat de sodi decahidratat). Camí 
d’Egipte, es detingueren a preparar-
se el menjar i van necessitar roques 
on recolzar les olles, per la qual 
cosa decidiren utilitzar el natró que 
transportaven. L’endemà van comprovar 
que el natró s’havia fos i que, al 
reaccionar amb l’arena del desert, s’havia 
convertit en un material brillant, paregut 
a una pedra. Este va ser l’origen del 
vidre fabricat.

Els egipcis i els fenicis foren els 
principals fabricants i proveïdors 
de vidre en l’antiguitat. Quan Roma 
va conquistar Egipte, molts vidriers 
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emigraren a Roma, on el seu art va ser 
apreciat pels patricis. S’obriren fàbriques 

en les províncies del Rin. Després de la 
caiguda de l’Imperi Romà, els fabricants 
es desplaçaren a Síria i Bizanci, 
l’Orient. En l’edat mitjana, a través del 
comerç, els venecians van aprendre 
els secrets de la fabricació del vidre, 
transmesos de generació en generació 
i concentrats, tots els artesans, en l’illa 
de Murano, perquè no se n’estenguera el 
coneixement.

El secret va passar a Alemanya i a 
Bohèmia, des d’on es va expandir a la 
resta del món. En esta època, el vidre 
era un article de luxe de la noblesa, la 
burgesia i l’alt clero. Amb la revolució 
industrial, el vidre s’estén a tota la 
població. La mecanització farà possible 
l’augment de la producció i la realització 
d’objectes senzills (gots, vidres, espills, 
etc.), amb la qual cosa se n’abaratix la 
fabricació.

Encara que en totes les èpoques els 
recipients de vidre van ser utilitzats 
per a albergar vins, olis, essències i 
medicaments, és a mitjan del segle 
XVII quan comença a generalitzar-
se la botella en la concepció actual i 
s’estén a causa de l’ús del tap de suro, 
que proporcionava un tancament 
estanc. A França, al final de la dècada 
de 1790, Bonaparte va oferir un premi 
a qui descobrira un mètode útil per 
a conservar aliments, que poguera 
ser utilitzat per l’exèrcit, en guerra 
en aquell moment. Nicolas Appert en 
trobaria la solució al observar que certs 
aliments envasats en pots de vidre, 
segellats i posteriorment calfats, no 
s’alteraven, i que podien ser conservats 
indefinidament.

Això va permetre el desenrotllament de 
la conserva per mitjà de la tècnica de 
l’appertització, o esterilització en buit. 
Appert mateix fabricava els pots de 
vidre dotant-los d’una boca molt ampla, 
fins que les seues conserves atragueren 
l’atenció del govern, que el va premiar 
amb 12.000 francs i la publicació de 
les seues experiències. Així, en 1810 es 
van establir les bases per al naixement 
de la indústria alimentària, que seria 
perfeccionada per Pasteur, durant l’últim 
terç del segle XIX.

L’evolució industrial, la investigació 
i la progressió dels coneixements 
concernents al vidre han fet que, en la 
nostra època, la fabricació d’envasos es 
faça sota el signe de l’automatització. 
En els albors del segle XX, després de 
múltiples assajos, es posa en marxa 
una màquina rudimentària per a 
fabricar automàticament, i produir en 
sèrie envasos de vidre. En 1925 n’ix al 
mercat la primera. Un camí enorme s’ha 
d’avançar fins a arribar a les actuals 
màquines que produïxen 700.000 
envasos en un sol dia.

Tipus de vidre

Hi ha multitud de tipus de vidre, 
tants com aplicacions del material. 
Alguns d’eixos tipus són els 
següents:

Vidre d’envàs �
Vidre pla (finestra, llunes  �
d’automòbil, espills)
Vidre de pantalla (TV,  �
ordinadors, etc.)
Vidres armats �
Cristalleries de taula �
Vidres decorats �
Vidres borosilicats (pirex)  �
i de farmàcia (flascons de 
medicaments, injeccions, etc.)
Vidres opacs �
Vidres de lent i microscopis �
Peretes i fluorescents �
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Matèries primeres

Components primaris

Estes matèries es poden classificar en 
els grups següents:

Vitrificants. Estes substàncies suposen 
el principal component i, bàsicament, 
són les responsables de la creació de la 
xarxa vítria. El vitrificant principal és 
l’arena de sílice.

Fundents. Són els components que 
afavorixen la formació del vidre, en 
rebaixen la temperatura de fusió i en 
faciliten l’elaboració. Els fundents més 
utilitzats són la sosa i la potassa.

Estabilitzants. Estos elements ajuden a 
reduir la tendència a la desvitrificació. 
Com a exemple està la dolomia 
(calcària).

Components secundaris

En este apartat estarien enquadrats els 
afinants, els colorants, els decolorants, 
els opacificants, etc. Dins d’estos 
components secundaris val la pena 
citar els colorants i els decolorants, 
els percentatges dels quals definiran 
els matisos dels envasos de vidre que 
observem hui en dia:

Feldspats (neferina) �
Sulfat sòdic �
Escòria desferritzada �
Mineral de crom �
Carbó (coke, antracita) �
Òxid de ferro �
Òxid de coure �
Seleni �
Òxid de cobalt �

Per a reflexionar

La denominació “cristall” fa re-
ferència a un tipus de vidre amb 
un percentatge de vora un 16% 
en plom, que li dóna les seues 
característiques especials. Podem, 
per tant, utilitzar esta informació 
com la principal característica per 
a diferenciar el vidre del cristall. 
Et diu quelcom esta dada per a 
reflexionar sobre les possibilitats 
de reciclatge dels envasos de vidre 
enfront d’un altre tipus de residus 
que estiguen elaborats amb vidre?

Actualment, el casc de vidre, o 
calquet, procedent del reciclatge 
ha passat a ser la matèria 
primera que s’utilitza en més 
proporció. Al provindre dels 
envasos, conté tots els elements 
assenyalats, i els substituïx amb 
diversos avantatges

La fabricació del vidre

El procés de fabricació del vidre té 
la seua tècnica. Dos són les formes 
que tradicionalment s’han emprat en 
l’elaboració del vidre:

La tècnica del bufat, com es feien les  �
botelles antigament.
La tècnica del premsat, per mitjà de  �
la qual es fabriquen objectes com els 
cendrers.

En la fabricació d’envasos s’empra 
una tècnica mixta entre les dos 
anteriors, consistent en el bufat dins 
d’uns motles que definixen la forma 
de l’envàs. El procés de fabricació 
dels envasos de vidre comença quan 
les matèries primeres (arena, sosa, 
calcària, els components secundaris i 
el casc de vidre o calquet) són foses en 
forns, a una temperatura de 1.500° C. 
aproximadament. En el moment en què 
els components aconseguixen la fusió, el 
vidre produït és afinat i homogeneïtzat, 
fins a obtindre una massa preparada 
disposada per a l’elaboració de l’envàs de 
vidre.

La matèria primera (el casc de vidre 
i la resta dels components) entra 
directament al forn. L’energia necessària 
per a la fusió la subministren uns 
cremadors amb cambra d’evacuació de 
gasos. Estos gasos, juntament amb els 
despresos per la massa de vidre fos, són 
evacuats per una gran ximenera.

Cal destacar que estos gasos no són 
contaminants, ja que estan formats 
majoritàriament per vapor d’aigua i per 
CO2. D’esta manera, no necessiten un 
tractament previ a la seua propagació. 
En l’anomenada zona d’afinat, el vidre 
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acaba de produir gasos i adquirix la 
limpidesa i resta de característiques 
definides.

D’ací passa a la zona de treball, en què 
es baixa la temperatura i es va dosificant 
amb les respectives tisores, que formen 
la gota. La gota de vidre seccionada 
s’introduïx en uns premotles i es bufa 
molt poc, on adquirix forma d’envàs. Esta 
preforma s’introduïx en el motle definitiu, 
i es bufa fins que es forma l’envàs. 
Passen, després, a l’àrea de recuit on la 
temperatura es baixa controladament 
i adopta les característiques de fluid 
subrefredat. Una vegada solidificats, els 
envasos són sotmesos a unes proves de 
resistència que determinaran la qualitat 
final de la partida. Entre les proves 
destaquen les següents:

Prova del xoc tèrmic: se submergixen  �
en uns banys amb una diferència de 
temperatures de 40° C i han d’haver-
hi zero ruptures.

 �
Prova de pressió: és important en  �
l’envasament de begudes amb gas, 
perquè en el moment de l’envàs 
suporten quatre vegades la pressió 
constant.

A partir d’ací, els envasos de vidre ja 
estan preparats per a la seua distribució 
i utilització.
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4

Paraules clau:
Reciclar, iglú i punt verd

Resum:

reciclatge del vidre forma part 
d’una gran cadena en què tots som 

EL RECICLATGE 
DELS ENVASOS DE 
VIDRE

El vidre no és fem, es recicla

Anualment s’elaboren milions de 
productes que s’envasen en vidre. Estos 
productes es consumixen i, moltes 
vegades, els envasos es tiren al fem 
amb la resta dels rebutjos. Els residus 
urbans són depositats després en 
abocadors (i inclús, en el pitjor dels 
casos, en l’entorn), cosa que provoca el 
deteriorament de la naturalesa i del medi 
ambient. Tots podem contribuir perquè 
això no ocórrega. Evitar-ho és un treball 
conjunt de consumidors, administració i 
empresaris.

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

En el cas del vidre, la preocupació per 
reciclar no és tan recent. De fet, la 
recuperació i el reciclatge del vidre va 
començar a Dinamarca l’any 1962. Des 
de 1982, i fins a 2010*, s’han aconseguit 
els èxits següents:

Aconseguir que cada valencià recicle  �
una mitjana de 15 quilograms a l’any.

 �
vidre de tipus iglú a la Comunitat 
Valenciana (un per cada 274 
habitants).
Reciclar, des de l’any 1982, vora 14,5  �
milions de tones de vidre en tota 
Espanya.

* Pots seguir l’actualització anual 
de estes dades en
www.ecovidrio.es

Juntament amb els residus d’envasos 
de vidre trobem les possibilitats de 
reciclatge d’un altre tipus de residus 
d’envasos, concretament dels residus 
d’envasos lleugers i dels residus 
d’envasos de cartó i paper. És fonamental 
identificar-los i tindre clar el seu destí, 
depenent del tipus de contenidor. A 
continuació et facilitem una taula on 
queda explicat què hem i què no hem de 
considerar envasos classificat pel tipus 
de material.

Atenció!
No és un envàs tot el que està fet 

d’estos materials

Incorrecte Correcte
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Taula 2. Relació d’envasos per tipus de material.

Material Són envasos No són envasos 

Vidre Botelles i pots de vidre

Tasses i plats de ceràmica o 
porcellana.
Gots, pitxers i copes.
Els productes sanitaris, com ara 
xeringues o potets per a la presa 
de mostres.
Els taps i les tapes dels envasos 
de vidre.
Tots els altres elements de vidre 
o vidre que no siguen envasos 
(peretes, finestres, espills, etc.)

Paper i cartó

Les caixes de cartó o paper.
Encara que no són envasos, tam-
bé s’hi gestionen els periòdics, 
les revistes, els folis i la publici-
tat de paper. 

Les tovalles o tovallons de paper.

Metall

llandes o aerosols.
Els taps o tapes de pots i de bo-
telles (menys els de suro); encara 
que no són envasos, es gestionen 
com un residu d’envàs lleuger.

de productes químics.

Plàstic
Botelles, pots, caixes, safates i 
terrines de plàstic.
Les bosses del supermercat.

Els utensilis dedicats a transpor-
tar equipatge o documents, com 
ara maletes, portafolis, carteres, 
bitlleters.

Brics Els tetrabrics o cartons de llet, 
de suc, de vi, etc.

Altres materials

Los utensilios dedicados 
a transportar equipaje o 
documentos, tales como maletas, 
portafolios, carteras, billeteros.

Font: Elaboració pròpia

Què fer quan els envasos es 
convertixen en residus?

Molts dels envasos poden reutilitzar-
se, un exemple molt clar són els pots o 
llandes d’algunes conserves per a fer 
de portallapis, o els folis usats només 
per una cara per a fer anotacions en 
la cara no impresa; altres, normalment 
no. Quan no utilitzarem més un envàs, 
es convertix en un residu, però això no 
significa que ja no servisca per a res. 
Al contrari, el material de què està fet 
pot recuperar-se i reciclar-se; això és, 
tal com s’ha dit per al cas dels residus 
d’envasos de vidre, tornar-lo a utilitzar 
com a matèria primera per a elaborar 
productes nous.

RECORDA-HO 
NOVAMENT: 
SEPARANT ELS 
RESIDUS D’ENVASOS 
A TA CASA I A 
L’ESCOLA, ACTIVES 
LA CADENA DEL 
RECICLAT!
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Per a aconseguir-ho, és imprescindible que, a casa i els centres educatius, separem els 
residus en tres grups, que després depositarem en un contenidor específic: 

Grup verd: 
residus d’envasos de 

botelles i pots de vidre

Grup groc:
 residus d’envasos de 
plàstic, llanda i brics

Grup blau: 
residus d’envasos 
de cartó i paper

IMPORTANT!

PER QUÈ NO ES PODEN 
DEPOSITAR EN ELS IGLÚS 
CERTS ELEMENTS?

Taps i tapes: empitjoren la qualitat 
del vidre recollit en els iglús, al 
mesclar-se diferents

materials (plàstic, suro, alumini...)

Gots i copes: tot allò que 
comunament denominem “cristall” 
conté òxid de plom, que li atorga 
unes característiques peculiars, 
com ara el so (típic de les copes) 
i la brillantor; l’òxid de plom no es 
pot fondre en els mateixos forns 
on es produïxen els envasos de 
vidre.

Ceràmica: a causa de la diferent 
composició química, necessita 
més temperatura de fosa, i al 
no fondre’s, produïx xicotetes 
pedretes que provoquen la ruptura 
dels envasos de vidre.
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La cadena del reciclatge de 
vidre

Per a aconseguir que el vidre
siga reciclat és necessari establir
una gran cadena. Una cadena en què
totes les anelles són importants
i complixen una funció fonamental.
Perquè no servix de res que un envàs
de vidre siga fàcilment reciclable si no
arriba a la planta de tractament.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1. El consumidor, com a primer anella
de la cadena, ha de fer tres coses:

1. Aprendre a seleccionar; és a dir,
separar els envasos de vidre de la 
resta
dels residus.
2. Guardar-los en un lloc diferent del
fem i de la resta dels residus.
3. Depositar els residus d’envasos de
vidre en el contenidor específic,
només per a envasos de vidre, conegut
amb el nom d’“iglú”.

És important que recordes que els
taps dels envasos no s’han de
depositar en l’iglú, ni tampoc les peretes
ni altres tipus de vidres. En els
contenidors de vidre només es poden
depositar envasos de vidre (pots, 
botelles,
flascons, etc.)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2. Una vegada depositats els envasos
de vidre en els contenidors, són
arreplegats i traslladats a:

Plantes de transferència, per a  �
l’emmagatzematge i posterior trasllat 
a la planta de tractament (s’utilitzen 
quan les plantes de tractament estan 
molt allunyades, com, per exemple, en 

les illes).

Plantes de tractament, situades en  �
zones pròximes a les fàbriques.

Els envasos que es recullen 
en els iglús o contenidors 
de vidre es reciclen al 
100%.

3. En la planta de tractament es neteja
el vidre de qualsevol impuresa o material
diferent del vidre. Així, per exemple,
trobem línies de llavat (per a llevar
les etiquetes) o imants (que eliminen els

Finalment, el vidre net es tritura i 
s’aconseguix el calquet, la matèria 
primera que es trasllada a les fàbriques 
d’envasos de vidre.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4. En la fàbrica de vidre el calquet es
mescla amb arena, sosa, calcària i altres
components, i es fon a 1.500 graus
centígrads, aproximadament. Una vegada
fos, s’obté una massa líquida: la
gota de vidre.

Esta gota es deposita en motles que
donaran forma als nous envasos, les
característiques físiques dels quals seran
les mateixes que les dels envasos 
originals.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5.Las botelles, flascons i pots que es
produïxen en la fàbrica d’envasos de
vidre són traslladats a la planta 
envasadora, on s’omplin i s’utilitzen para
contindre aliments i begudes.

Al final de la cadena d’envasament se’ls
posa el PUNT VERD.

Amb les botelles 
que es reciclen 
en un any es 
podria anar, si 

una darrere de 
l’altralocan una 
detrás de otra, de 
la Terra a la lluna.
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4 a 8 anys
Dibuixa estos contenidors en la 
teua llibreta i dibuixa/escriu baix 
tres residus que hi depositaries 
dins. 

9 a 12 anys
Entra en el web 
www.ecovidrio.es i localitza 
l’apartat “Cadena del reciclatge”. 
Dibuixa en un full els diversos 
elements d’esta cadena i destaca 
aquell en què consideres que et 
trobes.

13 a 17 anys
Entra en el web 
www.ecovidrio.es i esbrina els 
quilograms d’envasos de vidre 
que es van arreplegar en la teua 
província (Alacant, Castelló o 
València) en anys anteriors. 
Representa-ho gràficament…. 
¡Hauràs de bussejar un poc!

ACTIVITATSTot és aprofitable i no 
perd cap qualitat. A més, 
els envasos de vidre 
admeten el reciclatge 
totes les vegades que 
siga necessari

Finalment, el consumidor, 
per a no interrompre la 
cadena, ha de tornar a
seleccionar, separar i 
depositar en els iglús 
els residus d’envasos de 
vidre.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
6. Eixos aliments i begudes tenen com
destinació el comerç...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7. ...i són adquirits pel consumidor
final.final.

IMPORTANT!
Ja hem vist abans què és un 
sistema integrat de gestió (SIG) 
i qui l’integra. En el cas dels 
envasos de vidre, ECOVIDRIO és 
qui aglutina la major part de les 
empreses envasadores.

Estes empreses paguen una 
quantitat de diners per cada envàs 
que fabriquen i amb eixos diners 
es finança tant la recollida dels 
envasos a través dels contenidors 
“iglú” com els processos portats 
a terme en les plantes de 
tractament.

Perquè els consumidors puguem 
saber qui ha pagat estos costos 
es va crear este símbol, anomenat 
Punt Verd.

Si veusun envàs de vidre que 
porta este símbol, significa que 
algú ha pagat perquè es puga 
reciclar… Hauràs de donar-li un 
colp de mà i depositar-lo en un 
“l’iglú”!
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5

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

Resum:
L’única manera de resoldre el 
conflicte ambiental que suposen els 
residus és que cada un de nosaltres 
modifique els hàbits de vida i 
intente seguir la regla de les 3 
erres: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

QUÈ POTS 
FER TU?

La generació de residus pareix un 
problema ambiental inevitable derivat 
de la nostre forma de vida; no obstant 
això, cada persona individualment pot 
contribuir a la solució. Per a això haurà 
de canviar un poc els seus hàbits i seguir 
una regla molt senzilla: la regla de les 
tres erres:

Reduir1.  la generació de residus o, si 
és possible, evitar-la; per exemple, 
rebutjant les bosses que t’oferixen 
en els comerços. Si portes la teua 
motxilla evites que una bossa de 
plàstic es convertisca en un residu. 
Reutilitza2. r de nou un producte 
abans de considerar-lo un residu. 
Per exemple, utilitzant les camisetes 
velles per a fer esport, els pots 

de refresc com a portallapis, les 
fotocòpies per una sola cara per a 
prendre apunts en brut…
Reciclar,3.  en sentit estricte, és 
introduir novament els materials 
en el procés de producció; per 
exemple, fonent les llandes per a 
utilitzar novament l’alumini com 
a matèria primera. Comunament, 
anomenem reciclar al fet de separar 
selectivament els residus a casa 
i depositar-los després en els 
contenidors correctes, perquè puga 
aprofitar-se el material que contenen. 
Per exemple, portant envasos, paper 
i cartó, i vidre al contenidor que 
corresponga o els aparells elèctrics i 
electrònics a l’ecoparc.

Centrant-nos en els residus d’envasos lleugers, en la taula següent s’indiquen alguns 
consells habituals per a disminuir el nostre impacte sobre el medi ambient:

Taula 3. Alguns consells per a reduir, reutilitzar i reciclar.

Reduir

Evita els productes que tinguen molts embalatges i,  �
preferentment, compra els productes a granel.
Intenta comprar els productes en envasos de més capacitat  �
i evita, si és possible, els de format mini o individual. Intenta 
evitar, en particular, els productes que es presenten en bosses 
o paquets més xicotets dins d’un de gran.
Evita els productes “d’usar i tirar”, com gots i plats de plàstic. �
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Reutilizar

Si tens l’opció, compra els productes en envasos retornables. �
Quan vages a comprar, porta les teues pròpies bosses o una  �
motxilla. Evitaràs malgastar bosses de plàstic.
Es poden fer objectes decoratius amb alguns residus, com  �
penjolls i collars, caixes, quadros, moneders… només has de ser 
original i dedicar-hi un temps.

Reciclar

Separa els residus que generes a ta casa i classifica’ls segons  �
el contenidor on has de depositar-los. Quan consumisques 

també!
Utilitza una bossa del supermercat per a acumular els residus  �
d’envasos de vidre a casa. Quan estiga plena, deposita el vidre 
en l’iglú i la bossa de plàstic en el contenidor groc.

 �
contenidor. Aprofita el viatge de quan vages a tirar la bossa 
de fem.

Quan es tracta de residus, recorda 
la regla de les 3 erres

1º REDUIR

2º REUTILITZAR

3º RECICLAR

Hi ha una tasca més que pot fer 
cada un de nosaltres: 

Educar i ensenyar els que estan 
al nostre costat.

Què aconseguim reci-
clant vidre?:

Reduïxes els residus 
que acabaran a 
l’abocador
3.000 botelles reciclades són 
1.000 quilos menys de fem que 
van a l’abocador

Reduïxes la 
contaminació de l’aire
La contaminació de l’aire es 
reduïx un 20%, ja que es crema 
menys combustible per a fabricar 
nous envasos i, a més, es reduïx la 
producció de gasos en la fosa.

Estalvies energia
Reciclant 1 botella estalvies 
l’energia suficient per a 
mantindre una pereta de 100 
watts encesa durant 4 hores. La 
temperatura necessària per a 
fondre el calquet és menor que 
l’exigida per a fondre les matèries 
primeres originals.

Estalvies matèries 
primeres
Reciclant 3.000 botelles 
s’estalvien 1,2 tones de matèries 
primeres, i així es reduïx l’erosió 
de terra per extracció.
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4 a 8 anys
Farem un pòster que recorde a tota 
la família la regla de les 3 erres. Per 
a això, l’escriurem en una cartolina 
amb lletres de colors i l’apegarem 
en la nevera amb l’ajuda d’un imant… 
Com més bonic et quede…, millor! 

9 a 12 anys
En la taula 3 es donen alguns 
consells per a reduir, reutilitzar i 
reciclar els residus d’envasos que 
generem –és a dir, les tres erres. 
Series capaç de posar-ne dos 
exemples més de cada una d’elles?

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

I per a tota la 
família
Entreu en la pàgina web www.
reciclavidrio.com i ajudeu el senyor 
Iglú a superar els diferents reptes 
interactius que es proposen a través 
dels quatre jocs:

- Caça botelles
- Música amb botelles
- Memory
- Missatge en la botella

ACTIVITATS
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6 QUÈ SIGNIFICA…?

Compostatge o formació d’abonament. És 
la descomposició biològica de la matèria 
orgànica que contenen els residus, per la via 
aeròbica i en condicions controlades. Este 
procés requerix la separació prèvia de les 
restes orgàniques.

Consum. Adquisició de béns i servicis. 
La manera en què consumim té moltes 
implicacions mediambientals; per exemple, a 
través dels residus que es generen.

Ecovidrio. ECOVIDRIO és una associació 
sense ànim de lucre que s’encarrega de 
gestionar la recollida i el reciclatge dels 
envasos de vidre en tota Espanya. És, per 
definició, un sistema integrat de gestió de 
residus (SIG), l’objectiu del qual és ajudar-nos 
a tots (empreses, administracions públiques 
i ciutadans) a complir la Llei d’Envasos i 
Residus d’Envasos, reciclant vidre.

Eliminació. Procediment dirigit o a 
l’abocament controlat dels residus, o a la seua 
destrucció, total o parcial, per incineració 
o per altres mètodes que no impliquen 
recuperació d’energia, sense posar en perill 
la salut humana i sense utilitzar mètodes que 
puguen causar danys al medi ambient.

Envàs. Tot producte fabricat amb materials 
de qualsevol naturalesa que s’utilitze per a 
contindre, manipular, distribuir i presentar 
mercaderies.

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

Gestió de residus d’envasos. La recollida, la 
classificació, el transport, l’emmagatzematge, 
la valoració i l’eliminació de residus d’envasos, 
inclosa la vigilància de les operacions i dels 
llocs de descàrrega després del tancament.

Impacte ambiental. Efectes i conseqüències 
sobre el medi ambient, generalment negatives, 
de qualsevol acció duta a terme pel ser humà.

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

Reciclatge. Transformació dels residus 
d’envasos, dins del procés de producció, per 
al seu fi inicial o per a altres fins, inclòs el 
compostatge i la biometanització, però no 
la recuperació d’energia. El soterrament en 
abocador no es considera compostatge ni 
biometanització.

Recuperació energètica. Ús de residus 
d’envasos combustibles per a generar energia 
per mitjà d’incineració directa, amb o sense 
altres residus, però amb recuperació de calor.

Reducció. Disminució de la quantitat de 
residus que generem.

Reutilització. Tota operació en què l’envàs 
concebut i dissenyat per a fer un nombre 
mínim de circuits, rotacions o usos al llarg del 
seu cicle de vida, siga reomplit o reutilitzat 
amb el mateix fi per al qual va ser dissenyat, 
amb ajuda o sense ajuda de productes 
auxiliars presents en el mercat que permeten 

la reomplida de l’envàs. Estos envasos es 
consideraran residus quan ja no s’utilitzen.

Transferència. Traspàs dels residus des 
dels camions de recollida a altres camions 
més grans. La transferència té per objectiu 
disminuir els costos econòmics i ambientals 
de la recollida de residus.

Valoració. Tot procediment que permeta 
l’aprofitament dels recursos continguts en 
residus d’envasos, inclosa la incineració amb 
recuperació d’energia, sense posar en perill 
la salut humana i sense utilitzar mètodes que 
puguen causar perjuís al medi ambient.

Abocador. Lloc on s’aboquen els residus que 
no poden ser valorats per a la seua eliminació 
definitiva.
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4 a 8 anys

Activitat 1
LA CADENA DE RECICLATGE DE VIDRE NO ÉS UN 
CONTE

Els contes són una forma atractiva per a transmetre un missatge. És un recurs molt utilitzat en educació ambiental i en esta 
activitat se’n proposa l’ús per a introduir el concepte de reciclatge dels residus d’envasos de vidre a través d’un relat basat 
en les diferents fases que componen la cadena del reciclatge de vidre. Per a esta activitat, es facilita l’inici del relat que cal 

web www.reciclavidrio.com.

Objectius
Explicar a través d’un conte el conflicte 
ambiental que suposen els residus 
i introduir el reciclatge dels residus 
d’envasos de vidre com una de les vies 
de solució.
Aprendre que els residus d’envasos de 
vidre no són fem, sinó que es poden 
reciclar.
Afavorir la creativitat i l’expressió 
plàstica.

Metodologia
Narració i construcció interpretativa 1. 
del text que s’adjunta a través de 
les imatges disponibles en la secció 
“Cadena de reciclatge” del web     
www.reciclavidrio.com (estes imatges 
es poden descarregar en format PDF 
després de completar les set fases que 
componen la cadena de reciclatge dels 
envasos de vidre). 
Reflexió en grup sobre el conte 2. 
construït per a incidir en la 
problemàtica dels residus i la 
possibilitat de reciclatge dels residus 
d’envasos de vidre.
Els alumnes poden dibuixar algun 3. 
dels personatges o situacions que més 
els hagen agradat i reforçar així els 
missatges enviats.

Materials
Conte
Pintures de colors

www.reciclavidrio.com 

www.reciclavidrio.com



Hi havia una vegada un iglú; sí, un 
d’eixos contenidors verds amb forma de 
campana que tenim als nostres carrers.

Allà estava, acabava d’arribar a una 
flamant avinguda i amb l’encàrrec 
principal d’arreplegar, arreplegar i 
arreplegar tots els residus d’envasos de 
vidre d’aquella ciutat. Este treball tenia 
una importància enorme i era una gran 
responsabilitat per a l’iglú: era el primer 
pas per a iniciar la cadena del reciclatge 
de vidre.

En el seu primer dia de treball, apareixia 
ben llustrós i amb un vestit a mida en 
què es podia llegir: “Ací només botelles i 
pots de vidre”. 

—Algú sap què són les botelles i els pots 
de vidre? —preguntà el/la professor/a al 
grup d’alumnes.

Sens dubte, una carta de presentació 
perfecta perquè tot aquell que voldria 
cuidar el medi ambient s’hi acostara 
per a depositar els residus d’envasos de 
vidre que ja no li feren falta.

Però resultà que aquell encàrrec no era 
tan fàcil com pensava l’iglú. Tot un dia 
allí plantat i no va aconseguir arreplegar 
ni una botella de vidre. 

—Però sabeu per què havia passat això? 
—preguntà el/la professor/a al grup 
d’alumnes—. Efectivament, ningú es va 
acostar eixe dia al nostre protagonista, 
ni tan sols per a donar-li la benvinguda, 
i això que no havia dormit gens per a 
poder estar atent a qualsevol que el 
visitara.

L’endemà, la mateixa. Ja començava a 
impacientar-se i a pensar que en eixa 

ciutat ningú es preocupava per cuidar el 
medi ambient. 

—I per què creieu que va pensar que 
ningú es preocupava per cuidar el 
medi ambient? —tornà a preguntar 
el/la professor/a al grup d’alumnes—. 
Perquè l’iglú no podia imaginar que tots 
aquells residus pogueren acabar en la 
naturalesa o en altres contenidors que 
estaven en eixa mateixa ciutat però que 
no eren per a arreplegar botelles i pots 
de vidre, sinó un altre tipus de residus 
com ara paper i cartó, botelles de plàstic 
o llandes de refresc. [Es pot emfatitzar 
esta part del relat recordant quin tipus 
de residus han de depositar-se en els 
contenidors groc i blau, tal com s’oferix 
en el capítol 4 del Manual del professor.]

Un nou dia i les esperances de l’iglú 
anaven fent-se cada vegada més 
xicotetes.

—M’ha paregut sentir uns passos? —es 
va preguntar l’iglú. Amb un somriure 
i els ulls ben oberts es disposà a rebre 
aquella xiqueta que s’aproximava 
passejant per la vorera amb una bossa 
de fem a les mans.

Ja hi arriba, ja hi arriba!, esta és la meua 
oportunitat per a començar a treballar 
per a la cadena del reciclatge de vidre.

Després de mirar cap amunt i observar 
una mà xicoteta va sentir com queia 
aquell residu. “Una tassa?”, va exclamar 
sense creure el que estava passant.

—Però si ho diu molt clar en el meu 
vestit?: “Ací només botelles i pots de 
vidre”.



4 a 8 anys

Activitat 2

Objectius
Fomentar el desenrotllament motriu de 
l’escolar.
Familiaritzar-nos amb els termes 
bàsics del reciclatge del vidre.

Metodologia
Els alumnes treballaran individualment 

Materials

Si el planeta vols cuidar,

el vidre has d’aprendre a reciclar.

Botelles i pots de vidre a casa has de separar;

és ben fàcil, ja ho voràs!

Al carrer hauràs de baixar,

i en el contenidor verd amb forma 

d’iglú els podràs depositar.





4 a 8 anys

Activitat 3 DE VIDRE?

L’aparició d’“impropis” en l’iglú, és a dir, deixalles que no són residus d’envasos de vidre com ara tasses, porcellana, plats, gots, 

comesa: reciclar al 100 % els residus d’envasos de vidre recuperats a través de la recollida separada, és a dir, les botelles i els pots 
de vidre. Esta activitat, dirigida als més xicotets, té com a objectiu principal ensenyar als alumnes quin tipus de residus poden ser 
depositats en l’iglú per a aconseguir una gestió correcta d’estos residus.

Objectius
Aprendre a distingir, de manera 
divertida, els residus d’envasos de vidre 
de la resta de residus.

l’iglú com a contenidor que ha de ser 
utilitzat per als residus d’envasos de 
vidre i aprendre quins residus no s’hi 
han de depositar.

Metodologia
1. 

per alumne.
Individualment, els alumnes han de 2. 
realitzar les activitats relatives als 
residus d’envasos de vidre i la seua 
recollida selectiva.

Materials
Fotocòpies.

Saps què són els residus 



contenidor.



4 a 8 anys

Activitat 4

El vidre té unes característiques que no es troben en altres tipus de residus. Concretament, pot resultar un atractiu objecte 
decoratiu inclús després que s’haja consumit o se n’haja buidat el contingut. Amb esta activitat es pretén fomentar la 
creativitat a través del reforç en l’alumnat del concepte de la reutilització dels residus, i obtindre al mateix temps un objecte 
amb àmplies possibilitats per a ser treballat a l’aula. 

Objectius
Aprendre usos decoratius del vidre.
Desplegar habilitats manuals.
Afavorir la creativitat.

Metodologia
Es proposa a l’alumnat que porten 1. 
de casa algun pot de vidre amb tapa 
o alguna botella. Per a evitar que es 
trenque en el trasllat, han de dur-lo 
embolicat en una tela o en una caixa 
de cartó. També es poden aconseguir 
al menjador de l’escola.
Cada alumne aboca damunt d’un foli 2. 
un grapat de sal i raspa damunt els 
clarions de colors. Anirà obtenint-ne 
així una polseta de sal de diferents 
colors, que s’ha d’anar introduint en 
el recipient de vidre amb l’ajuda d’un 
embut (d’acord amb la dimensió del 
coll de l’envàs de vidre). D’esta manera 
aniran aconseguint-se composicions 
de colors i dibuixos. En acabar, abans 

a evitar que la polseta es moga i es 
desdibuixe la composició. 
Els pots o botelles creats poden servir 3. 
de decoració de l’aula o per a la casa 
de cada alumne.

Materials
Pots o botelles de vidre amb tapa o tap.
Sal.
Cotó.
Clarions de colors.
Folis.





4 a 8 anys

Activitat 5

de ser un atractiu objecte decoratiu, també pot convertir-se en un element musical d’agradable sonoritat. En este sentit, et 
proposem la construcció d’un xilòfon: un instrument musical de percussió habitualment elaborat amb làmines de metall o 
fusta. Atrevix-te a fer el teu xilòfon amb envasos de vidre! Si, quan l’hauràs construït, vols inspiració per a fer la teua pròpia 
música, demana al teu professor/a o algun familiar que faça sonar en un reproductor de música la Simfonia núm. 6 de 
Gustav Mahler, on el xilòfon adquirix un protagonisme especial.

Objectius
Aprendre que el vidre es recicla 
descobrint una possibilitat senzilla i 
artística.
Aprendre a construir un instrument 
musical amb diferents residus 
d’envasos.
Desplegar habilitats musicals i 
creatives.
Fomentar el treball en equip.

Metodologia
S’organitzen grups de treball entre 1. 
l’alumnat. Cada grup ha de portar 
unes quantes botelles de vidre 
buides per a construir un instrument 
musical: un xilòfon. Per a evitar que es 
trenquen en el trasllat, han de portar-
les embolicades en una tela o en una 
caixa de cartó.
El procés de construcció és senzill: 2. 
s’omplin les botelles amb aigua, de 

corresponents a les diferents notes 
de l’escala. Com més líquid continga 
la botella, més greu serà el so que 
produïrà.
L’instrument creat serà de percussió si 3. 
el so s’emet colpejant les botelles amb 
un pal de fusta o metall, o serà d’aire 
si el so s’aconseguix bufant pel coll de 
cada una de les botelles.

4. 
pot tintar l’aigua amb diferents colors, 
de manera que cada botella, amb el so 
respectiu, siga d’un color.

Materials
Botelles de vidre.
Aigua.
Tints de colors.
Un pal de fusta o metall (cullera...).





9 a 12 anys

Activitat 1

En l’apartat dedicat al naixement i la història del vidre del Manual del professor s’exposen les diferents civilitzacions i 
cultures que, des d’aproximadament els 3.000 anys abans de Crist, han fet ús de les propietats del vidre com a element de 

per mitjà de la seua ubicació en una línia del temps. Es proposa que esta escala temporal siga construïda per l’alumnat 

acabar, els nostres dies.

Objectius
Comprendre l’escala temporal de la 
nostra història a través de l’ús del vidre 

Endinsar l’alumnat en el coneixement 

històriques que han marcat la nostra 
història com a civilització.

Metodologia
Situar en un mural de paper una línia 
horitzontal que represente l’escala 

Organitzar grups de treball basant-se 

1. 
històrica que haja correspost a cada 
grup.
Redactar en una quartilla els usos 2. 
que l’alumnat considera que es feia 
del vidre en el moment històric 
corresponent.
Que cada grup propose en l’escala 3. 
temporal quin lloc ocuparia el 
reciclatge del vidre com a procés 

Una vegada recopilada la informació, 
cada grup apegarà i situarà en el mural 

del vidre. Igualment, es podrà completar 

Quan s’haurà realitzat la composició del 
mural, es treballarà la reflexió en grup a 

Quin lloc ocupem actualment en 1. 
l’escala temporal que s’ha treballat? 
Lectura breu de la informació 2. 

presentada i que ha recopilat cada 
grup.
Consideres que el temps que ocupem 3. 
a acabar els estudis o desenrotllar 
una professió durant anys és un espai 
temporal important comparat amb els 
100.000 anys que tarda a desintegrar-
se una botella de vidre?

4. 
es componen els residus (plàstic, 
alumini, paper, cartó, etc.), quina és la 
característica principal que ens oferix 
el vidre després de revisar el seu ús a 
través de la història?

Materials
Mural de paper continu.
Cartolines de colors.
Goma d’apegar.



Revolució Industrial

Edat Moderna

1.200 a.C
Fenícia

Primers assentaments

Roma
Imperi Romà

Antic Egipte

Imperi Mitjà

Edat Mitjana

3.000 A.C
Ciudad de Ebla en 
el norte de Siria



9 a 12 anys

Activitat 2

Els envasos de vidre que trobem en el mercat poden tindre diferents formes, colors i grandàries. Esta diversitat és una bona 

haja realitzat tenint com a element comú l’aparició d’un residu d’envàs de vidre en la imatge. Les imatges serviran per a 

de vista.

Objectius
Evidenciar la importància del 1. 
reciclatge dels envasos de vidre per a 
la protecció del medi ambient.
Fomentar la capacitat creativa 2. 
de l’alumnat per mitjà del recurs 

Reflexionar sobre la participació 3. 
individual en la generació d’un 
conflicte ambiental global, però 

local (contaminació per abocaments 
incontrolats).

Metodologia
El/La professor/a es basarà en dos 1. 

principal de l’activitat. La primera 
representarà una imatge d’una zona 
del municipi o ciutat on es localitze 

abocaments incontrolats o semblants. 

pla un residu d’envàs de vidre amb un 
fons fàcilment recognoscible per part 

municipi, preferiblement ubicada en un 
entorn natural o zona verda.
La primera de les imatges servirà 2. 

reciclatge del vidre i la necessitat 
d’activar la cadena de reciclatge dels 

residus d’envasos de vidre des de les 
nostres cases. La segona apareixerà 
com a exemple per a traslladar 
als alumnes l’objecte principal 
de l’activitat: elaborar un mural 

que tinga el vidre com a protagonista. 
El mural s’enriquirà en funció de la 
varietat de paratges o paisatges del 
municipi representats. 
Una vegada elaborat el mural, pot 3. 
servir de suport per a la realització de 
l’enquesta presentada en l’activitat 5 
per a l’alumnat entre 9 i 12 anys.

Materials
professorat.
Paper continu per al mural.

A TRAVÉS DEL VIDRE





9 a 12 anys

Activitat 3

Actualment, a la Comunitat Valenciana es disposa com a mitjà per a facilitar la recuperació d’envasos de vidre d’un 
contenidor de tipus iglú per cada 274 valencians. Esta és una dada que pot ajudar a reflexionar a l’aula sobre les possibilitats 
que trobem al nostre abast per a activar la cadena del reciclatge dels residus d’envasos de vidre. Coneguem, per tant, com es 
troba organitzat este sistema en el nostre entorn més pròxim.

Objectius
Observar i conéixer l’entorn pròxim 
d’una manera dinàmica i participativa.
Descobrir la importància del 
consumidor en la cadena de reciclatge 
del vidre.
Descobrir els recursos per a reciclar el 
vidre en l’entorn pròxim i els hàbits de 
reciclatge dels seus ciutadans.
Fomentar el treball en equip.

Metodologia
L’activitat consistix a construir una 
maqueta del barri on viu l’alumnat o on 
està ubicat el centre educatiu, i ubicar-hi 
els diferents contenidors de recollida dels 
residus d’envasos de vidre.

Utilitzar un plànol del barri per a 
basar-s’hi i delimitar la zona.
Fer una eixida pel barri anotant o 
dibuixant els diferents elements que 
anem trobant (esbós i recollida de 
dades).
Localitzar els contenidors de vidre de 
la zona.
Utilitzar un cartó com a base de la 
maqueta. Anar decorant i construint 
els seus diversos elements (carrers, 
vivendes, parcs...). Per a això, es pot 
pintar sobre la base i construir els 
elements amb material de rebuig.

Modelar en plastilina o argila 
contenidors de vidre i ubicar-los als 
llocs corresponents dins de la maqueta.

L’activitat es pot enriquir si, mentres 
es fa el recorregut pel barri, es realitza 
l’enquesta de l’activitat 5 als ciutadans i 
les ciutadanes que trobem sobre els seus 
hàbits de gestió de residus.

Les maquetes es poden exposar al centre 
educatiu.

Materials
Plànol del barri.
Quadern i bolígraf.
Cartó.
Tisores.
Goma d’apegar.
Pintures i pinzells.
Plastilina o argila.
Materials de rebuig i naturals (caixes 
de mistos, envasos de vidre, pedres, 
papers, fulles, arena...).





9 a 12 anys

Activitat 4

Una de les millors maneres per a no generar tants residus és donar-los una nova utilitat, és a dir, recórrer a la regla de les 
tres R i optar per reutilitzar. Pots fer-ho a través de moltes manualitats, però recorda: el primer pas és sempre netejar-los bé!
Nosaltres et proposem una manualitat que pots fer amb alguns residus d’envasos de vidre. En concret, crear el teu propi 
recipient per a guardar els llapis i bolígrafs tant a l’escola com a ta casa. Decora’l al teu gust i pot convertir-se també en un 
regal original! 

Objectius
Aprendre que el vidre no és fem, que es 
recicla.
Desplegar la creativitat i les habilitats 
manuals i plàstiques.
Descobrir utilitats pràctiques que 
podem donar a un envàs de vidre.

Metodologia
1. Es proposa a l’alumnat que porten 
flascons de vidre per a l’elaboració de 
pots decorats per a guardar bolígrafs, 
llapis o el que vullga guardar cada un. 
S’han de portar embolicats en un drap 
o dins d’una caixa de cartó, per a evitar 
que es trenquen.

2. Amb pintura de vidre o retoladors 
permanents, se’n va decorant la part 
exterior amb els dibuixos i colors triats 
per cada alumne o alumna. Es poden 

el vidre:

Pintura de vidre: s’aplica directament 
amb el pinzell; el color queda diluït.
Croisonet o plom adhesiu: són dos 
materials que ens proporcionaran un 
contorn en relleu. S’aplica apegant 

fàcilment al vidre.

3. Deixar assecar el pot unes hores abans 
de reutilitzar-se.

Materials
Envasos de vidre (pots).
Pintura de vidre, croisonet o plom 
adhesiu. S’adquirix en botigues de 
manualitats.
Pinzells.





9 a 12 anys

Activitat 5

a realitzar sondejos electorals, per a l’estudi de mercats o per al disseny publicitari, entre molts altres àmbits, i l’alumnat s’hi 
exposen com a consumidors d’informació en els mitjans de comunicació, però també com a subjectes participants quan són 

amb esta ferramenta, amb la seua metodologia i abast, i aprenguen a interpretar i analitzar els resultats de forma crítica. La 

productes conservats o emmagatzemats en envasos de vidre i la gestió dels seus residus.

Objectius
Sondejar els hàbits de generació de 
residus d’envasos de vidre en l’entorn 
pròxim als alumnes.

en origen dels residus d’envasos 

conscienciació i sensibilització en este 
sentit.

d’anàlisi de la realitat social i 
familiaritzar-se amb les operacions 
estadístiques senzilles i la interpretació 
de resultats.

Metodologia
Després d’explicar els fonaments 
d’un estudi sociològic, es passarà a 
dissenyar un model d’enquesta. Per 
a això, cada alumne reflexionarà 
durant deu minuts i redactarà totes 
les preguntes que se li ocórreguen 

i electrònics i els seus residus. Les 
preguntes de cada un es comentaran 
en grup i es triaran les més rellevants, 
que passaran a ser el nostre model 
d’enquesta. Es proposa un model per a 
orientar el procés, si és necessari.
L’estudi es realitzarà de manera 
conjunta en el grup i, per tant, cada 
alumne haurà de realitzar l’enquesta 

a dos persones o més del seu entorn 
pròxim. 
Els resultats es presentaran a classe 
i es treballaran estadísticament. 
Cada alumne elaborarà un informe 
interpretatiu d’estos resultats.

Materials
Model d’enquesta i fotocòpies.
Calculadora.



Hola, sóc ___________________________ i estic elaborant un estudi 
sociològic sobre la generació de residus d’envasos de vidre per a una 
activitat escolar. Li importaria respondre a unes preguntes? Només 
li costarà uns minuts.

c c No

c c No

és este tipus de residus d’envasos.

c c No
És 

 c c No
En cas negatiu o explicació incorrecta, mostreu el 
símbol.

c c 1 c 2 c 3 c 4 c 5 c ___

desacord
Molt en 

desacord

Els residus d’envasos de 
vidre són iguals que la 
resta de residus.

En l’actualitat no hi ha 
una alternativa per a 
depositar els residus 
d’envasos de vidre de 
forma selectiva.

El vidre no és fem i, per 
tant, es pot reciclar.

A Espanya no es generen 
grans quantitats de 
residus d’envasos de 
vidre.

c c No

c paper i cartó  
c vidre 
c envasos (plàstic, alumini…) 
c 
c roba i calçat 
c oli usat 
c piles i bateries 
c llums (peretes, tubs fluorescents)  

c Els he tirat al camp o a un descampat.
c 
c Els he tirat en el contenidor groc.
c Els he tirat al fem.
c Els he tirat en l’iglú verd.
c Els he portat a l’ecoparc.

c El vidre és biodegradable i no suposa una amenaça per al medi 
ambient.
c Les característiques del vidre fan que es puga reciclar al 100 %. 
D’una botella de vidre es pot obtindre una altra de característiques 
semblants després del procés de reciclatge.
c En l’iglú verd només s’han de depositar les botelles i els pots de 

c El vidre és un producte recent i que es només l’utilitza l’home fa 

c El cristall es diferencia del vidre per que conté un 16 % de plom. 
Per això, no s’han de depositar residus de cristall en l’iglú.
c 3.000 botelles de vidre reciclades són 1.000 quilos menys de fem 
que van a l’abocador.

Edad ________ : c Hombre c Mujer

 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 anys

Activitat 1

Les fonts d’informació actualitzades, particularment els mitjans de comunicació, oferixen una perspectiva de veracitat als 
continguts tractats a l’aula. En esta activitat es proposa, per això, treballar la recollida selectiva d’envasos de vidre a través 
d’esta nota de premsa real d’ECOVIDRIO, a manera d’exemple.

Objectius
Evidenciar la rellevància dels residus 
com a conflicte ambiental a través 
del seu tractament en els mitjans de 
comunicació.
Introduir un element d’actualitat per al 
treball a l’aula.

Metodologia
Es treballarà una notícia apareguda en 
premsa a manera de comentari de text, 
per a relacionar els seus continguts amb 
els conceptes apresos a l’aula.
A criteri de l’equip de docents el mateix 
grup d’alumnes del centre podrà elaborar 

aptituds de reciclatge dels residus 
d’envasos per part del centre educatiu 
i la seua difusió posterior. Esta nota de 
premsa podrà ser usada igualment per 

d’educació ambiental al centre sobre 
el reciclatge dels envasos de vidre 
proposada en l’activitat 5 per a edats 
compreses entre els 13 i els 17 anys.

Materials
Fotocòpies de la notícia.

 Segons 
Ecovidrio, associació sense ànim de lucre 
que gestiona el reciclatge dels envasos de 
vidre depositats en els contenidors de tot 
Espanya, els espanyols han reciclat un total 
de 678.742.983 quilograms de vidre durant 

va depositar en el seu iglú més pròxim 
una mitjana de 43 envasos de vidre (14,4 
quilograms de residus d’envasos de vidre). 
A més del vidre arreplegat en contenidors, 
hem de sumar el vidre procedent de plantes 

de selecció, que va pujar a 2.440 tones. Així, 
el total del vidre gestionat per Ecovidrio en 
2011 va ser de 681.183 tones.

(*NOTA: Des de l’any 2009, Ecovidrio només 
proporciona les dades procedents de la recollida 
dels contenidors ubicats en la via pública 
-l’aportació de la qual prové del ciutadà i del 
sector HORECA- i el vidre seleccionat de la 
recollida de residus en massa i de residus 
d’envasos lleugers.)

Nota de premsa ECOVIDRIO. 12/07/2012

Els espanyols han reciclat una 
mitjana de 43 envasos de vidre en 
2011
Les  pels ciutadans durant l’any passat 
reflectixen la consolidació del reciclatge de vidre a Espanya 

Les 
 són les Balears, Navarra, el País Basc, Catalunya i La Rioja

Espanya registra la millor ràtio d’Europa en dotació de contenidors per 
habitant, amb un total de 174.799 iglús (270 hab./ cont.)

Amb tots els envasos de vidre reciclats l’any passat, es van reduir 
2



Consolidació del reciclatge 
de vidre a pesar del descens 
del consum 

Durant els últims anys, el nostre país s’ha 
caracteritzat per l’estabilitat en el reciclatge 
de vidre, tenint en compte la baixada 
constant del consum d’envasos de vidre 
que, concretament en 2011, va ser al voltant 
d’un 4 %. Els anys 2009 i 2010 també es 
van caracteritzar per descensos marcats 
del consum, situats en un 3,2 % i un 2,6 %, 
respectivament, la qual cosa reflectix que 
els espanyols, a pesar de consumir menys, 
estan conscienciats amb el reciclatge de 
vidre. Segons el director general d’Ecovidrio, 
José Manuel Núñez-Lagos, “gràcies a l’esforç 
realitzat per tots els ciutadans, empresaris i 
administracions públiques cada dia és més 
alt a Espanya el nivell de sensibilització cap 
al reciclatge de vidre”.

També el sector Horeca és indicador del 
que passa al voltant del consum. Segons 
l’últim estudi Nielsen, de 2008 a 2011 hi 
hagué 12.000 establiments hostalers menys 
al nostre país, un sector que és fonamental 
per a incrementar els quilograms d’envasos 
de vidre depositats en els contenidors 
espanyols, ja que consumix el 48 % dels 
envasos de vidre. Per esta raó, segons 
Núñez-Lagos, “Ecovidrio fa anys que 
realitza campanyes de sensibilització 

dirigides a la ciutadania en general, sinó 
també adaptades al sector de l’hostaleria i 
restauració, que té este paper tan essencial. 
Per això, des de la nostra associació 
s’informa els hostalers i se’ls proporcionen 
les infraestructures necessàries per a 
facilitar-los el reciclatge de vidre per mitjà 

Basc protagonitzen, un any 
més, el reciclatge de vidre

Per comunitat autònoma, un any més, els 
ciutadans balears són els més conscienciats, 
amb una mitjana de 25,3 kg/hab., seguits 
per navarresos, bascos, catalans, habitants 
de La Rioja i de Cantàbria.

Esta consolidació també s’ha reflectit en 
l’últim estudi de mercat realitzat per Quor 
en 2011 per a Ecovidrio. La conclusió 
principal que se’n desprén és que un 79,2 % 

l’esforç realitzat per tots els agents socials 

administracions públiques.

Esta mitjana s’acosta molt a l’europea. 
Segons la Federació Europea d’Envasos de 
Vidre (FEVE), la taxa mitjana de reciclatge 
de vidre a la Unió Europea es manté estable 

de botelles i flascons de vidre es van 
arreplegar a tota la Unió Europea durant 
2010.

dotació de contenidors per 

Quant al nombre de contenidors, Ecovidrio 

de recollida, de manera que arribà a un total 

és actualment el país amb més dotació de 
contenidors per habitant d’Europa, amb una 
ràtio d’un iglú per cada 270 ciutadans.

El nostre país supera àmpliament les 
directrius que marquen les legislacions 
d’Espanya i Europa en este sentit, i reflectix 
el bon camí que seguim en infraestructures. 
Des de 1998, la dotació de contenidors 

ha crescut més d’un 200 % a Espanya, de 
manera que actualment qualsevol ciutadà 
té un contenidor aproximadament a 150 
metres. Ecovidrio facilita així el reciclatge 
de vidre als prop de 8.000 municipis 
d’Espanya.

Beneficis ambientals del 
reciclatge de vidre en 2011

Amb les 681.183 tones de vidre reciclat hem 
2 

El vidre reciclat necessita 
menys temperatura per a fondre que les 

de nous envasos de vidre a partir de vidre 
reciclat evitem emetre CO2.

Gràcies a la quantitat de vidre reciclat 
durant l’exercici passat

Ecovidrio és una associació sense ànim 
de lucre encarregada de la gestió del 
reciclatge dels residus d’envasos de vidre 
en els contenidors de tot Espanya. Ecovidrio 
s’encarrega de gestionar la recollida 
selectiva d’envasos de vidre per mitjà de 

el reciclatge. A més, realitza campanyes 
de sensibilització ciutadana i promou la 
prevenció, a més d’estimular la reducció del 
volum dels residus que es generen.

Cal recordar que el 100 % del vidre 
depositat en els contenidors es recicla i és 
usat per a fabricar nous envasos de vidre, 
de manera que s’aconseguixen així molts 



13 a 17 anys

Activitat 2

El coneixement del sistema normatiu és una necessitat per a tots els ciutadans. En esta activitat es proposa un acostament a 
l’estructura d’una norma legal i al llenguatge legislatiu amb la temàtica dels residus d’envasos.

Objectius
Conéixer l’estructura de les normes 
en el nostre ordenament jurídic i 
familiaritzar-se amb el llenguatge 
legislatiu.
Assumir la magnitud que suposa el 
conflicte dels residus i comprovar 
que requerix inclús legislació respecte 
d’això i l’abast de les normes que els 
regulen.

Metodologia
En primer lloc, es reflexionarà a l’aula 

d’envasos i la seua necessitat. Després 
d’això, els alumnes han de descarregar 
la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos 
i Residus d’Envasos (es recomana no 

en esta llei per disposicions posteriors, 
encara que sí que se’n pot fer menció) 
del web del Boletín Oficial del Estado i 

els guiaran a través del document.

Adreça per a la descàrrega:

www.boe.es. BOE núm. 99, de 25 d’abril 
de 1997

Materials

a casa. 
Els alumnes han de tindre accés a 
Internet.

A Espanya hi ha una legislació 1. 
variada de protecció del medi 
ambient. Esta normativa es troba 
recollida en una norma única (com 
pot ser el Codi Penal o el Codi Civil) 
o, al contrari, es troba organitzada 

consideres que això és així?
2. 

aprovar normes: la Unió Europea, 
l’Estat espanyol, les comunitats 
autònomes o els ajuntaments? Intenta 
posar-ne algun exemple.
Totes les normes sobre residus tenen 3. 
la mateixa importància? En prevalen 
unes sobre altres?
Creus que és necessari que hi haja 4. 
legislació per als residus urbans i, dins 
d’estos, per als residus d’envasos?

Entra en el web del 1. Boletín Oficial del 
Estado (www.boe.es) i descarrega la 
Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i 
Residus d’Envasos. Esta llei trasllada 
a l’ordenament jurídic espanyol la 
Directiva 2004/12/CE, relativa als 
envasos i residus d’envasos. 

2. 

Quina és l’estructura de la Llei a. 
11/1997? Quants articles té? 
Quantes disposicions (entre 

b. 
llei per a concretar la regulació 
dels residus d’envasos.
En quin apartat de la llei c. 
s’arrepleguen i s’expliquen els dos 
sistemes existents per a la gestió 
dels residus d’envasos?

d. 
als envasos i que són arreplegats 
en el capítol 5 de la Llei. Quin creus 

Imaginem que no hi haguera este e. 
tipus de normativa en l’actualitat. 
Quin seria l’escenari que ens 
trobaríem en relació amb els 
residus d’envasos de vidre?





13 a 17 anys

Activitat 3

La literatura que ens acompanya des de fa anys és una forma atractiva per a transmetre un missatge determinat o 
aproximar-se a este mateix missatge a través de la seua interpretació. És un recurs molt pràctic utilitzat en educació 

fa segles i de quina manera les seues propietats han inspirat autors literaris espanyols de reconeixement destacat. En este 
cas, s’han triat per a això Miguel de Cervantes Saavedra i Luis de Góngora y Argote.

Objectius
Reflexionar sobre l’ús del vidre com a 
recurs literari i les seues possibilitats 
des del punt de vista interpretatiu.
Aprendre que, a pesar que la societat 
ha anat evolucionant tecnològicament 
amb el transcurs dels anys, el vidre s’ha 
mantingut durant la història com un 

dies.

cristall basant-se en la interpretació de 
textos literaris.

Metodologia
Organització d’un taller de lectura 
utilitzant el vidre com principal element 
d’anàlisi, a través dels dos textos 

llegiran amb la resta de companys com a 

plantejades. 

Materials
Fotocòpia dels textos literaris.

 LA LITERATURA DEL VIDRE

Textos Literaris

TEXT 1. 
en el Quixot en el seu capítol XXXIII i titulada “El curioso impertinente”. L’estada 
del Quixot i Sancho a Sierra Morena i a la posada de Juan Palomeque suposa una 
cruïlla de camins, un lloc on s’encreuen i es conten moltes històries relacionades 
en més o menys amb la història principal.

Autor: Garcilaso de la Vega (1503-1536)

Hermosas ninfas, que, en el río metidas,
contentas habitáis en las moradas
de relucientes piedras fabricadas
y en columnas de vidrio sostenidas;

agora estéis labrando embebecidas
o tejiendo las telas delicadas,
agora unas con otras apartadas
contándoos los amores y las vidas:

dejad un rato la labor, alzando
vuestras rubias cabezas a mirarme,
y no os detendréis mucho según ando,

que o no podréis de lástima escucharme,
o convertido en agua aquí llorando,
podréis allá despacio consolarme.



TEXT 2. . Poema inclòs en els sonets amorosos 
del tom I de les Obras de don Luis de Góngora, recopilación de Antonio Chacón y 
Ponce de León.

Autor:

En el cristal de tu divina mano 
De Amor bebí el dulcísimo veneno, 

Néctar ardiente que me abrasa el seno, 
Y templar con la ausencia pensé en vano. 

 
Tal, Claudia bella, del rapaz tirano 
Es arpón de oro tu mirar sereno, 

Que cuanto más ausente dél, más peno, 
De sus golpes el pecho menos sano. 

 
 

De un eslabón y otro mi destierro, 
Más desviado, pero más perdido. 

 
¿Cuándo será aquel día que por yerro, 

Oh serafín, desates, bien nacido, 
Con manos de cristal nudos de hierro?

1. Comentari dels textos en grup per a 

a) Descriu breument el missatge que 
cada un d’estos dos autors pretén 
transmetre a través del poema.

b) Consideres que l’ús de les paraules 
vidrio i cristal en els textos s’utilitza per 
a caracteritzar les propietats d’algun 
tipus d’objecte o responen a algun recurs 
literari?

c) Creus que cada autor utilitza la 
paraula vidrio o cristal atenent la 
diferent composició de cada un d’estos 
materials? Raona la teua resposta. 

2n. Com imagines l’ús quotidià dels 
utensilis fabricats amb vidre en el 

els dos autors (s. XVI – s. XVII)? Podries 
imaginar un sistema de recuperació del 



13 a 17 anys

Activitat 4

de reciclar un objecte aïllat, podem fer-nos una idea de la magnitud real de la nostra aportació al medi ambient si ens 
impliquem en una gestió adequada dels residus que generem.

Objectius
Mostrar la importància de l’actitud 
personal en la gestió dels residus a 
través de l’estalvi d’aigua, energia i 

Metodologia
L’alumnat ha d’anotar els residus 1. 
d’envasos de vidre que han sigut 
separats en les seues cases i 
depositats posteriorment en l’iglú en 
el transcurs d’una setmana.
Es calcularà, amb l’ajuda de la 2. 

com la desviació a abocador per 
mitjà del pesatge dels envasos de 
vidre buits.
S’extrapolarà a l’estalvi generat per 3. 
tota la classe en una setmana i en tot 
un any.
Es reflexionarà sobre la importància 4. 
de la contribució individual a la 
resolució dels conflictes ambientals 
per mitjà del reciclatge dels envasos 
de vidre.

Materials
Calculadora.
Una bàscula o balança per al càlcul 
del pes.

abocador, en funció dels residus d’envasos de vidre que recicles. Agafa paper i llapis… i 
una calculadora!

Element reciclat Estalvi 

1 botella de vidre En funció del pes 
(quilograms) 0,1 Kw/h 330 grams de sílice.

1 pot de vidre En funció del pes 
(quilograms) 0,03 Kw/h 110 grams de sílice.

Nombre de residus

__ botelles de vidre

__ pots de vidre





13 a 17 anys

Activitat 5

L’educació ambiental és probablement la millor via per a aconseguir una ciutadania compromesa amb el medi ambient, 
encara que siga més lenta i costosa que altres vies com la reguladora o la sancionadora. Dissenyar una campanya d’educació 
ambiental requerix tindre en consideració múltiples variables i durant el disseny mateix s’ha de crear i reflexionar sobre el 
missatge. Esta activitat pretén que l’alumnat reflexione sobre els residus d’envasos de vidre i trasllade les seues reflexions a 
l’entorn educatiu i familiar.

AMBIENTAL

“L’Educació Ambiental és 
un procés permanent en 
el qual els individus i les 
comunitats adquirixen 

aprenen els coneixements, 
els valors, les destreses, 

la determinació que els 
capacite per a actuar, 

en la resolució dels 
problemes ambientals 
presents i futurs”. 
Congrés Internacional 
d’Educació i Formació sobre 
Medi Ambient. Moscou, 
1987

Objectius
Sensibilitzar sobre la necessitat de 
la recollida selectiva dels residus 
d’envasos de vidre, tant l’alumnat 
com el seu entorn familiar.
Introduir alguns conceptes 
relacionats amb la comunicació i 
l’educació ambiental.

i el treball en grup.

Metodologia
Després d’explicar breument la 1. 

presentada en l’apartat introductori 
del Manual del professor, l’alumnat 
es distribuirà per grups de treball i 

ambiental sobre la recuperació i el 
reciclatge dels envasos de vidre. Per 

a. 
d’educació ambiental.

b. 
caracteritzar la seua relació amb 
el conflicte de treball.

c. 
missatge que es pretén transmetre.
Dissenyar els canals d’informació d. 
que s’utilitzaran, les activitats que 
es desplegaran, etc.

Concretar els recursos materials e. 
necessaris per a desplegar la 
campanya.
Establir un cronograma sobre el f. 
qual desplegar la campanya.

g. 
del grau de compliment de 
l’objectiu inicial.

S’exposaran a classe les diferents 2. 

les decisions preses.
En funció de la predisposició del 3. 
centre educatiu i de la disponibilitat 
de temps, es podria plantejar posar 
en marxa alguna de les campanyes.



Per a donar suport audiovisual a la campanya, es pot optar per l’ús d’algun dels vídeos 
editats per ECOVIDRIO i disponibles en la xarxa:

Efecte ecovidrio

Moltes vides: el viatge del vidre 


