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L’esmorzar 
 “FEM MENYS BROSSA A L’ESCOLA” – Curs 1617 

Els centres escolars de Lleida reduïm els residus 
 

Volem continuar aprofundint en la proposta que es va iniciar el curs passat: 

 En el marc de la  “Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2016”, 
que se celebra del 19 al 27 de novembre de 2016. 

 En el marc del “Fem menys brossa a l’escola”, que anem desenvolupant 
des del febrer de 2011.  

 
 

Objectius de la proposta: 

 Fomentar la reducció dels embolcalls dels esmorzars. 

 Afavorir la conscienciació, l’aprenentatge i la implicació de la comunitat 
educativa a favor de la reducció dels residus.  

 
 

Com ho farem? 
 

Fase Calendari 

1. Diagnosi de la situació inicial (primera diagnosi) 
 

Desembre 2016 
Gener 2017 

2. Activitats per al canvi d’hàbits i l’aprenentatge  
(investigació, sensibilització i compromís, 
introducció de recursos,...) 

Gener, febrer i març 
2017 

3. Nova diagnosi (segona diagnosi) Abril – maig 2017 

4. Comunicació de resultats i avaluació Maig – juny 2017 

 
Proposem que, a partir d’una “fotografia inicial” de quins són els embolcalls que 
utilitzem actualment al nostre centre per portar l’esmorzar, puguem realitzar 
algunes activitats per promoure els embolcalls reutilitzables (i per tant, generar 
menys residus). Posteriorment, farem una “segona fotografia” i podrem avaluar 
quin ha estat el nostre canvi d’hàbits i quina repercussió té en la producció de 
residus al nostre centre. 
 
La proposta es pot arribar a realitzar a tota l’escola, a tot l’institut o a tot el 
centre. Però també es pot plantejar en una etapa, en un cicle, en un curs, inclús 
en un grup-classe, en funció de les possibilitats que tingueu de realitzar el 
treball associat i necessari entre la primera i la segona diagnosi. 
 
Per altra banda, si el curs passat ja vau participar en aquesta proposta, és molt 
interessant realitzar “activitats recordatori” per anar reforçant els canvis positius 
assolits. 
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En el document adjunt, “L’esmorzar – Pas a pas, curs 1617”, trobareu la 
proposta detallada, amb les 4 fases, amb orientacions i alguns exemples. Si 
teniu cap dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres a 
agenda21escolar@paeria.cat  
 
 
Què cal fer? 
 
Un cop estigueu interessats/des en participar: 
 

 Per començar, cal fer la primera diagnosi, amb els grup-classe/s que 
participaran en la proposta. Cal omplir la “Fitxa Recollida dades – 
L’esmorzar” (excel) per cada grup-classe. 
 

 Envieu totes les vostres fitxes a agenda21escolar@paeria.cat abans del 
dimarts 20 de desembre de 2016 (si feu la diagnosi durant el primer 
trimestre) o abans del dimarts 24 de gener de 2017 (si feu la diagnosi 
durant les primeres setmanes lectives de gener). 

 

 Envieu-nos també algunes imatges de com heu fet aquesta diagnosi, i 
tot allò que us sembli interessant de compartir. 

 
 
Recursos 
 

 Taller per aprendre a fabricar embolcalls reutilitzables. 
Dimarts, 17 de gener. Us farem arribar informació detallada de la sessió. 
 

 Sessions d’intercanvi d’experiències entre els centres participants. 
 

 
Espai web 
 
A la web de l’Agenda 21 Escolar podreu trobar tota la informació sobre aquesta 
proposta (documents, fitxa de recollida de dades,...) però també i sobretot tota 
la informació que genereu des dels centres (fotografies, experiències,...). 
 
Us farem un retorn de dades, tant a partir de la primera com de la segona 
diagnosi i especialment a final de curs, amb les dades comuns dels centres de 
Lleida. 
 
Si voleu podeu consultar tota la informació del curs 15-16 a: 
http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/agenda-21-escolar-de-lleida-
1/lesmorzar/1516/esmorzar 
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