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                  ANÀLISI DEL CONTEXT ESCOLAR 

 

El C. P. Ramiro Jover es troba al barri de Sant Marcel·lí, al 
sud de la ciutat de València. Amb una població de 14.000 
veïns aproximadament. 

És una escola de dos línies, amb el Programa d’Immersió 
Lingüística del valencià. 

 

La procedència del alumnes és majoritàriament de la 
Comunitat Valenciana  i del territori espanyol, la resta són 
d’altres països i d’ètnies minoritàries. Estes dades son 
aproximades, en relació a les noves incorporacions i baixes 
de principi de curs. 

 

 

La mitjana de les famílies que porten els seus xiquets a la 
nostra escola tenen un nivell socioeconòmic mitjà. 
Destaquen el sector de la industria i els serveis. 

 

 

La situació sociocultural de les famílies és troba entre els 
estudis primaris i el batxillerat. Encara que unes poques 
famílies estan per baix i d’altres tenen estudis universitaris. 

 

 



Com a conclusió poden dir que, en general, els grups 
d’alumnes per classe són prou homogenis. 

 

    OBJECTIUS 

Objectius conceptuals: 

§ 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 i els beneficis ambientals que reporten. 

§ Albirar la diversitat de residus que generem i ser 
capaços de classificar els que generen a la l’escola i a 
la llar. 

§ Diferenciar les distintes fases del sistema de gestió 
dels residus. 

Objectius actitudinals: 

§ Apreciar els beneficis ambientals de la reutilització i 
reciclatge dels residus que generem. 

§ Assimilar la importància de la implicació individual en 
la gestió correcta i sostenible dels residus. 

§ Motivar per la creació d’hàbits de reducció i separació 
selectiva dels residus propis. 

§ Desenvolupar la capacitat creativa i lúdica, així com el 
treball en grups. 
 

Objectius procedimentals: 

• Participar activament en la gestió, preparació i 
realització de totes les tasques de reciclatge a l’escola. 

§ Dipositar selectivament els residus a l’escola i a la llar. 
§ Participar activament en les tasques de reciclatge (tres 

fases). 



§ Transferir/transmetre els coneixements adquirits als 
entorns  propers: família, escola, amics… 

§ Crear una dinàmica de treball que no separa la teoria i 
la pràctica dels coneixements treballats.  

CONTINGUTS 

 
  E. Infantil 
  

• Separació de la matèria i utilització de 
contenidors de colors per fer el reciclatge. 

 
 
 
 
   1er. Cicle 
 
 

§ La matèria. Tipus de materials. Classificació 
segons criteris elementals. 

§ Reducció, reutilització i reciclatge d’objectes i 
substàncies. Estalvi energètic i protecció del 
medi ambient. 

§ Construcció i confecció de instruments/eines 
amb materials reciclats 

 
 
   2on. Cicle 
 
 
 
 

 
§ Procediments de conservació dels espais 

naturals i espècies. 
§ La producció de residus, la contaminació i 

l’impacte ambiental. 
§ Desenvolupament d’actituds individuals i 

col·lectives enfront de determinats problemes 
ambientals. 

§ Construcció i confecció de instruments/eines 
amb materials reciclats. 

 
 
    3er. Cicle 
 
 
 

 
§ La intervenció dels éssers humans en la 

natura. Conseqüències. 
§ El consum en la societat contemporània. Els 

residus. 
§ Els materials elaborats: sobre tot paper, 

cartró i plàstics. Usos i aplicacions en distintes 
activitats de la societat actual. 

§ Construcció i confecció de instruments/eines 
amb materials reciclats. 
 

Els continguts són progressius, es a dir, el segon cicle 
assoleix els continguts del primer cicle... 

RELACIÓ AMB LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 



§ En el coneixement i la interacció amb el mon físic. 
§ Social i ciutadana. 
§ Cultural i artística. 
§ Autonomia i iniciativa personal 

 

            METODOLOGIA  -  ORGANITZACIÓ 

                               TASQUES: 

El/la Tutor/a de cada classe farà grups de set o huit 
alumnes (tres grups per classe). I d’acord amb el calendari 
de classes responsables del reciclatge, cada vegada 
realitzarà el reciclatge un dels grups de la classe 
responsable. 

El reciclatge començarà els dilluns a primera hora. El grup 
de la classe responsable junt amb el coordinador 
supervisarà els contenidors dels corredors (dos grocs i dos 
blaus a primària i un groc i un altre blau a infantil), així 
com els contenidors de secretaria, consergeria, vestíbul i 
sala de mestres i col·locarà els poals grocs del pati.  Aquest 
grup serà el responsable de que en el pati tothom diposite 
els envasos, plàstics, paper d’alumini... als poals grocs 
durant tota la setmana. També farem un intercanvi de 
idees sobre el reciclatge (veure continguts de cada cicle). 

Cada classe buidarà el contingut de les seves papereres 
groga i blava al contenidor del corredor més pròxim abans 
del pati del divendres. 

Els divendres després del pati el grup de la classe 
responsable buidarà els contenidors dels corredors, 
secretaria, consergeria, sala de mestres, vestíbul i poals del 
pati.  El paper es diposita dins del contenidor gran blau 
situat junt a l’entrada principal. El plàstic es diposita dins 
del contenidor gran groc situat fora del recinte escolar. 



Després col·locarem noves bosses grogues i blaves (les 
bosses blaves no es tiren, intentem bolcar el paper sense la 
bossa al contenidor gran blau) 

Els poals grocs del pati es guardaran on està la caldera. 

Per últim farem una batuda pel pati; per parelles ( un agafa 
una bossa i l’altre l’instrument per agafar les deixalles). 

Si ens queda temps podem iniciar un taller amb material de 
reciclatge, un joc amb material de reciclatge o qualsevol 
activitat o proposta nova. 

Per portar a bon terme aquest projecte és necessari la 
col·laboració des de les tutories, buidant les papereres 
als contenidors dels corredors, vetlant perquè l’alumnat 
utilitze les papereres correctament, revisant en els patis 
que els contenidors de la seua zona estàn en condicions 
òptimes per a ser utilitzats i es troben al seu lloc, fent 
propostes per treballar amb material de reciclatge i 
transmetent la importància que té el reciclatge i l’educació 
ambiental. 

 

FASES D’AQUESTA TASCA: 

1ª fase: Col·locació i supervisió de contenidors, bosses, 
material... 

2ª fase: Utilització de contenidors als corredors i al pati. 
Grup responsable. 

3ª fase: Substitució de bosses i bolcat a contenidors grans, 
batuda pel pati.  

 

MATERIAL: 

- Contenidors de classe (un groc i un altre blau) 



- Contenidors de pati                    
- Contenidors de corredors  
- Bosses blaves i grogues. 
- Guants de plàstic. 
- Instruments confeccionat amb material de reciclatge. 

                         AVALUACIÓ 

 

Farem una autoavaluació continua i formativa (des de la 
experiència personal, el descobriment i la reflexió) i sempre 
oberta a propostes de millora (assemblea d’alumnes, 
claustre, equip directiu…) 

 

Criteris per l’avaluació  d’etapa: 

• He comprés la problemàtica ambiental creada amb el 
model de consum i la generació excessiva de residus. 
 

• Sé explicar el que volen dir les paraules reducció, 
reutilització i reciclatge, quan parlem del medi 
ambient. 
 
 

• Separe els residus que jo mateix genere a l’escola, a 
casa, al barri... 
 

• He participat  en les tasques de reciclatge que fa 
l’escola amb interès. 
 
 

• M’agrada treballar estes tasques en grups o en 
parelles. 
 



• Soc capaç d’organitzar el reciclatge de paper i envasos 
lleugers en casa o en un club d’amics... 
 

 

  Esta es una proposta oberta, flexible i millorable. 


