QUÈ ÉS?
MICROXARXA

COMPOSTATGE
A L’ESCOLA

5
OBJECTIUS
CLAU

Facilitar el
coneixement i
la comprensió
del procés de
descomposició de
la matèria orgànica

Reflexionar
sobre la qualitat
i la quantitat de
residus orgànics
generats al
centre i la seva
potencialitat com a
recurs

La campanya Compostatge a l’Escola és una
proposta educativa que permet experimentar
amb la pràctica del compostatge per enfortir la
comprensió del cicle dels nutrients i treballar
sobre la prevenció dels residus.

Promoure la
participació per
prevenir, reduir
i gestionar amb
responsabilitat
la generació de
residus

Afavorir els
intercanvis
d’experiències
entre els centres
educatius
interessats en
aquesta temàtica

Vincular el
treball amb el
compostador amb
altres branques
temàtiques
com l’hort,
l’enjardinament,
l’alimentació o la
biodiversitat

Les tasques que es desenvolupen durant el curs van adreçades a fer funcionar el
compostador de l'escola a partir de les restes orgàniques del centre i a aprofitar
aquest recurs com a eina pedagògica. No hi ha res millor per entendre el cicle de
nutrients que demostrar la presència d'organismes descomponedors!

QUINS RECURSOS
S’OFEREIXEN?

A QUÈ ES COMPROMET
CADA CENTRE?

• Se cedeix un compostador

• Compromís del centre educatiu a

• Guia de compostatge. Pas a pas

• Desenvolupar un projecte ambiental de centre

(600 litres) i un airejador

• 3 reunions de treball i d’intercanvi
d’experiències

• 1 visita d’orientació i seguiment
personalitzada al centre

• Acompanyament i

assessorament al llarg del procés

• Recull de recursos didàctics vinculats

participar com a mínim en 2 cursos a la
microxarxa

vinculat amb l’hort escolar i/o la gestió dels
residus orgànics

• Assistir a les reunions de treball
(1a i 3a, obligatòries)

• Facilitar una visita d’orientació
i seguiment al centre

• Enviar la informació requerida
• Assolir els objectius previstos
segons la tipologia de centre

• Destinar l’ajut econòmic
a l’execució del projecte

CURS 2020/2021
COMPOSTATGE A L’ESCOLA PAS A PAS

Escull la persona o
l’equip que coordinarà
la microxarxa

Inscriu-te a l’A21E i a la
microxarxa Compostatge a
l’Escola

Entrega el projecte ambiental de centre considerat
la teva participació en la
microxarxa

Decideix en quin curs o cicles
educatius participaràs i quines
matèries treballaràs

La meta és
la implicació
de l’alumnat
en el procés
d’aprenentatge

Identifica quins residus orgànics es generen, quants
se’n generen i on es generen

Assisteix a
la primera reunió
de treball

Assisteix a la
segona reunió
de treball

Elabora un Pla d’Acció per
recollir els residus orgànics i
afegir-los de forma controlada
al compostador

Assisteix a la
tercera reunió
de treball

Desenvolupa les propostes
educatives (cicle de nutrients,
microorganismes,
fermentació...)

Avalua l’èxit del procés que
has dut a terme, comunica-ho a la teva comunitat
educativa i celebra-ho!

UN BON COMPOST NO SEMPRE SURT A LA PRIMERA, PERÒ D’AQUEST PROCÉS PODEM APRENDRE’N MOLTES COSES!
PACIÈNCIA, PERSEVERANÇA, PLANIFICACIÓ, OBSERVACIÓ, EXPERIMENTACIÓ...

Inscriu-t’hi a través d’aquest formulari
Termini de preinscripció: fins al 16 de juliol
Termini de lliurament de projectes ambientals: fins al 22 de setembre

Consulta
el calendari
Places disponibles per a 15 centres
educatius. Prioritat per a les Escoles Rurals.

Segueix-nos a les xarxes:

#A21ELleida

@Lleidaenverd i @Ecoactivitats

Més informació: https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E/curs-2021
Tel. 973 700 455 / agenda21escolar@paeria.es

