QUÈ ÉS?

MICROXARXA

PLA DE
PREVENCIÓ
DE RESIDUS
AL CENTRE

El Pla de Prevenció de Residus és una eina
metodològica que permet gestionar de manera eficient
les accions que cal emprendre per reduir la generació
de residus i millorar la recollida selectiva. La prevenció
de residus suposa una gran oportunitat per reduir els
residus generats i solucionar problemes logístics
i econòmics associats a la gestió de la recollida
selectiva al centre. La integració de petits hàbits
de prevenció en la rutina diària dels centres
fomenta un consum responsable i immaterial
més enllà de l’escola.

Metodologia

Aquesta és una proposta
adreçada a projectes
triennals que comencin
durant curs 2020/2021

Curs 2020/2021

Diagnosi.
Fem el Pla!

Curs 2021/2022

L’executem

Comunicació! Cal comunicar per enriquir i avaluar el pla

Curs 2022/2023

El millorem

QUINS RECURSOS
S’OFEREIXEN?

A QUÈ ES COMPROMET
CADA CENTRE?

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

Compromís del centre educatiu a
•participar
en els propers 3 cursos en la

i assessorament
•al Acompanyament
llarg del procés

prevenció dels residus

Preparació dels documents físics del Pla de
•Prevenció
de Residus ( # Fitxes de treball)
Elements de comunicació de la
•prevenció
de residus

•

a les reunions de treball
•(1aAssistir
i 3a, obligatòries)
una visita de suport
•al Facilitar
centre a cada curs

• Tractament de dades personalitzat
Protocol per a la gestió del Porta a Porta als centres
Recull de recursos didàctics
•(sobre
prevenció de residus i malbaratament)

• Material comunicatiu personalitzat
• Espai web
• Increment de l’ajut

la informació requerida
•enEnviar
cada fase del procés
Assolir els objectius previstos
•segons
la tipologia de centre
Destinar el suport econòmic
•a l’execució
del projecte

QUÈ ES RECOMANA?
Constituir una comissió transversal que
Integrar la prevenció de residus al
•vetlli
•currículum
per la implementació d’accions de
escolar i al projecte del centre
prevenció de residus al centre

Ens preparem! CURS 2020/2021

Ja ho teniu
tot preparat
per executar el
Pla de Prevenció
de Residus el
curs vinent

REDACTAR EL PLA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS PAS A PAS

Escull la persona o
l’equip que coordinarà
la microxarxa
Inscriu-te a l’A21E i a la microxarxa Pla de Prevenció
de Residus

Assisteix a la
primera reunió
de treball

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

Quantifica
la generació
de residus del centre

Elaboració d’un mapa
de generació de residus
del centre

Identifica les accions
de prevenció de residus
que ja es duen a terme

Assisteix a la segona
reunió de treball

Assisteix a la tercera
reunió de treball

Planifica les accions de
prevenció de residus que
s’implementaran durant els
pròxims cursos

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

Inscriu-t’hi a través d’aquest formulari
Termini de preinscripció: fins al dijous 16 de juliol

Consulta
el calendari
Places limitades.
Prioritat per als centres que
comencin trienni 2020/2023.

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

