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ABANS DE COMENÇAR 

- Els tutors i tutores projectaran i explicaran als alumnes el document “El problema dels              
residus”, en una sessió de tutoria. 

- També comentaran el document “Com reciclar” i penjaran una còpia al tauler d’anuncis. 
- Finalment, comentaran el document “Etiquetes contenidors” i penjaran també una còpia           

d’aquest document en el tauler de la classe. 
 
MATERIAL 

- En cada classe hi haurà una paperera de brossa ordinària, una paperera blava per a               
paper i cartró i una paperera groga per a envasos lleugers. La paperera blava no               
necessita bossa, les altres dues, sí. 

- A la planta baixa hi haurà contenidors grans, blaus (paper i cartró) i en cada planta del                 
centre tindrem contenidors grans grocs (envasos lleugers), aquests últims amb bossa.           
Al pati, hi haurà contenidors grocs grans, amb bossa. També tindrem contenidors grans             
de reciclatge al menjador i a la sala de professors. 

- A l’entrada hi haurà un contenidor per recollir piles i bateries. 
 
DINÀMICA DE RECICLATGE 

- Les netejadores que ens netegen el centre s’encarregaran de buidar les papereres de             
brossa ordinària, però no les de reciclatge. 

- En cada grup-classe, hi haurà un encarregat setmanal que serà responsable perquè els             
companys utilitzen bé les papereres de l’aula. A més a més, durant l’hora del pati, i                
sempre que es considere oportú, buidarà les papereres blava i groga de l’aula als              
contenidors grans dels passadissos. 

- Cada setmana un dels grups-classe del centre serà l’encarregat de buidar els            
contenidors grocs dels passadissos i els patis als contenidors de reciclatge que hi ha              
davant de l’institut. A l’hora de tutoria, i acompanyats pel tutor/tutora, tot el grup recollirà               
les bosses dels contenidors del centre i les portaran als del carrer.  

- S’’ha de tirar la bossa també dins del contenidor de reciclatge (sense nugar). Al tornar,               
caldrà demanar bosses a consergeria i deixar-les ficades en cada contenidor groc del             
centre. 

- En el cas dels contenidors blaus, hi ha una empresa dedicada a recollir la brossa. 
- En les aules específiques (laboratoris, informàtica, música, etc) i de desdoblament, serà            

responsabilitat del professorat buidar les papereres de reciclatge o manar als alumnes            
que ho facin. 


