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Comparativa 2019/2020 amb 2020/2021
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SEGUIMENT DE L’ALUMNAT DEL CURS PASSAT
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Evolució del %
de reutilització 

Evolució 
del % d’ús 
d’alumini 

% d’Embolcalls 
E+S que es 
continuen 
utilitzant

1 37

Classes: P3   P4, 1ESO   2ESO,
2ESO   3ESO A+B+C

2.- COMPAREM 
● Comparem els resultats de les 
diferents classes. Alguna destaca 
especialment?
● Com estem respecte els 49 centres 
de l'E+S?
● Com han canviat els hàbits en 
l’alumnat del curs passat?

1.- OBSERVEM 
● Generem molts residus?
● Quins són els embolcalls d'un sol ús 
que dominen?
● Valorem la situació i els possibles 
motius

3.- ACTUEM
● Què volem transformar?
● Com ho farem?
● A qui implicarem?
● Quines accions de seguiment
podríem suggerir?
 

Consulta més recomanacions!

Recomanacions per a 
dissenyar un bon 
pla d’acció:
   
- Partim de la nostra situació i problemàtica 
concreta.
- Fixem-nos reptes/objectius clars i avaluables 
(ex: eliminar l'alumini dels esmorzars, aconseguir 
un 50% d’embolcalls reutilitzables, etc).
- Tinguem present el temps, energies i recursos 
dels que disposem.
- Impliquem tots els agents (professorat, alumnat 
i famílies), fomentant la comunicació i la cogestió.
- Mirem de vincular-lo amb els continguts que es 
treballen a l'escola i amb el projecte de centre.
- Cedim el protagonisme a l’alumnat, tant en 
el disseny com en l’execució del pla.
- Siguem el canvi que volem veure al món! 
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Tipus d’embolcalls d’un sol ús:

Si no canviem la situació, 
l’alumnat participant dels 

49 centres generarem prou 
residus durant un curs per 

fer-ne una filera des de 
Barcelona fins a la 
frontera francesa
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29% Paper d’alumini 

9% Film
15% Envasos de begudes

15% Envasos de plàstic 

2% Altres

30% Tovalló de paper

Dades del nostre centre:
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El nostre centre

20% Tovalló de paper

23% Envasos de plàstic

23% Paper d’alumini

11% Film

21% Envasos de begudes

1% Altres

RESULTATS PRIMERA DIAGNOSI
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