
PLA DE  
PREVENCIÓ DE  

RESIDUS AL CENTRE

QUÈ ÉS?
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 és 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

MICROXARXA

Metodologia
Compromís per a  

3 cursos

Sensibilització/
Motivació

Diagnosi

Pla d’Acció

Avalua

Comunicació

MILLOREM EL PLA!



QUINS RECURSOS  
S’OFEREIXEN?

A QUÈ ES COMPROMET 
CADA CENTRE?

• A assistir a la sessió introductòria  

• A facilitar una visita de suport  
al centre a cada curs

• A enviar la informació requerida  
en cada fase del procés

• A assolir els objectius previstos  
segons la tipologia de centre

• A destinar el suport econòmic  
a l’execució del projecte

• Sessió introductòria online

• Visita de seguiment del pla al centre

• Plantilles de treball

• Sessió de formació “Consum conscient, 
materials i residus a Lleida”

• Assessorament virtual

• Xerrades de sensibilització sobre el 
consum responsable i el residu zero

• Visita a la planta de tractament de 
residus sòlids urbans de Montoliu

• Material comunicatiu personalitzat

• Espai web

• A treballar en els propers 3 cursos la 
prevenció dels residus

QUÈ ES RECOMANA?

• Constituir una comissió transversal que 
vetlli per la implementació d’accions de 
prevenció de residus al centre

• Integrar la prevenció de residus al 
currículum escolar i al projecte del centre



Segueix-nos a les xarxes:    #A21ELleida  @Lleidaenverd 

Termini de preinscripció: fins al 30 de setembre

Nouvinguts! ENS PREPAREM PER AL CURS 2022/2023 
ESCOLA RESIDU ZERO

Inscriu-te a l’A21E  
i a la microxarxa  

Pla de Prevenció de Residus

Escull la persona o 
l’equip que coordinarà 

la microxarxa

Emplena la plantilla  
de compromís

Assisteix a la  
sessió introductòria  

Elabora un mapa de 
generació de residus 

del centre

Quantifica  
la generació  

de residus del centre

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

Dissenya pas a pas la teva 
escola residu zero amb el pla 

de prevenció de residus

Avalua l’èxit del procés que 
has dut a terme, comuni-
ca-ho a la teva comunitat 

educativa i celebra-ho!

Ja ho teniu 
 tot preparat  

per executar el  
Pla de Prevenció  

de Residus el 
 curs vinent

Inscriu-t’hi a través d’aquest formulari 

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

https://forms.office.com/r/mW5m1uN7Ti

