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Microxarxa Compostatge a l’escola 
La participació en la Microxarxa de Compostatge a l’escola inclou:

● La cessió d’un compostador (600 litres) i airejador al centre
● Formació al llarg de tot el projecte d’implementació del compostatge 

al centre educatiu:
○ Sessió de formació 1: Iniciació del projecte  [on line] (29 d'octubre)
○ Visita tècnica al centre 
○ Sessió de formació 2: Presentació de recursos per treballar el 

compostatge a l’aula (gener)
○ Sessió de formació 3: Tancament del projecte i usos del compost. 

Presentació d’experiències dels centres participants (data a 
concretar)

● Assessorament virtual al llarg de tot el desplegament de la proposta



                                                                                           Maria Oliver

PROPOSTA DE 
COMPOSTATGE ALS 

CENTRES EDUCATIUS



Per què fer compostatge al centre educatiu?

● Visualitzar un procés i les seves variables
● Entendre la idea de cicle
● Aprofitar recursos
● Reduir residus
● Transformar un residu en un recurs
● Tenir una oportunitat d’aprenentatge 

vivencial
● Crear noves experiències educatives a 

l’espai exterior



1. El treball previ a l’aula
Propostes per a preparar el projecte,començar a conèixer el cicle de compostatge i 

pensar un lloc on situar el compostador al centre

2. Anem omplint el compostador
Estratègies per a obtenir les restes de matèria orgànica i matèria seca al centre educatiu. 

Indicacions per a omplir el compostador de forma proporcionada entre les dues fraccions 

3. Propostes de treball durant el procés de compostatge
Un conjunt de propostes de treball experimental a l’aula que permeten aprofundir en 

l’aprenentatge del procés de compostatge i les característiques del compost

4. Quan el compost ja està llest
Activitats de tancament i conclusions. Usos del compost obtingut

En quines fases s’estructura la proposta de treball?



El treball previ a 
l’aula

Sessió 1 La brossa orgànica

Sessió 2 On col·locarem el compostador?

Sessió 3 Muntem i preparem el compostador

Anem omplint 
el compostador

Sessió 4 Les restes de matèria orgànica

Sessió 5 Les restes de matèria seca

Propostes de 
treball durant el 

procés de 
compostatge

Sessió 6 Un petit compostador a l’aula

Sessió 7 Recollida de dades i interpretació gràfica de les dades

Sessió 8 Observació d’invertebrats 

Sessió 9 Experiments de permeabilitat dels diferents tipus de terra

Quan el compost 
ja està llest

Sessió 10 Garbellar el compost i incorporar-lo a la terra de l’hort

Sessió 11 Experiment de creixement de les plantes amb /sense compost 

Sessió 12 Estudi i representació del cicle del compost

En quines fases s’estructura la proposta de treball?



EL TREBALL PREVI

Instal·lem el compostador

El treball previ 
Sessió 1 La brossa orgànica

Sessió 2 On col·locarem el compostador?

Sessió 3 Muntem i preparem el compostador



ANEM OMPLINT EL COMPOSTADOR

Anem omplint 
el compostador

Sessió 4 Les restes de matèria orgànica

Sessió 5 Les restes de matèria seca



PROPOSTES DE TREBALL DURANT EL PROCÉS DE COMPOSTATGE

Propostes de 
treball durant el 

procés de 
compostatge

Sessió 6 Un petit compostador a l’aula

Sessió 7 Recollida de dades i interpretació gràfica de les dades

Sessió 8 Observació d’invertebrats 

Sessió 9 Experiments de permeabilitat dels diferents tipus de terra



Quan el compost 
ja està llest

Sessió 10 Garbellar el compost i incorporar-lo a la terra de l’hort

Sessió 11 Experiment de creixement de les plantes amb /sense compost 

Sessió 12 Estudi i representació del cicle del compost

QUAN EL COMPOST JA ESTÀ LLEST



"Només protegim allò que estimem, només estimem allò 
que coneixem, només coneixem allò que ens ensenyen" 

(Babà Dioum)



Tots els drets d’imatge reservats
Institut Els Pallaresos i Coop. educativa El Submarí Lila

Microxarxa Compostatge 
a l’escola 

Centres interessats poseu-vos en 
contacte: agenda21escolar@paeria.es
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