PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL LLEIDA EN VIU

DESCOBRIM LA
GESTIÓ DELS
RESIDUS SÒLIDS
URBANS

Ens endinsarem en la gestió dels residus sòlids urbans a Lleida i la seva
història, visitant l’abocador comarcal en actiu i el clausurat de Serrallarga.
Revisarem els nostres hàbits de consum per arribar a reduir i recuperar els
nostres residus.
Objectius principals:
- Entendre el concepte de residu i veure de prop la
quantitat de residus que generem.

 Espai: Instal·lacions de gestió de
residus de Lleida

- Conèixer com es fa la gestió dels residus sòlids a
Lleida.

 Dies disponibles: De dimarts a
divendres

- Conèixer com funciona un abocador de residus sòlids i
una planta de compostatge en actiu.
- Visitar un abocador clausurat i valorar les seves
implicacions mediambientals.

 Temporada: Tot el curs
 Durada: 1-3 h

- Relacionar els nostres hàbits de consum amb la
generació de residus i les seves implicacions
ecològiques i socials.

 Nivell educatiu: CICLES
FORMATIUS
 Nombre d’alumnes: Grup-classe.
Es poden fer dos grups simultanis.

 Inscripcions aquí (tràmit:

- Adonar-se de la necessitat de reduir la generació de
residus i reflexionar sobre les estratègies per
aconseguir-ho.

Visita a les instal·lacions de gestió de residus (abocador i planta de compostatge) de Montoliu

“Descobrim la gestió dels residus que ens permet fer el seguiment de les escombraries que produïm. En la visita a l’abocador
sòlids urbans”)
clausurat de Serrallarga reflexionarem sobre els nostres hàbits de consum i elaborarem
propostes concretes per tal de reduir la nostra generació de residus.
Es pot adaptar a diferents durades i formats.

Es recomana portar calçat còmode i gorra si fa sol
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Correspondència amb el currículum de Cicles
Formatius

 CFGS EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL:
Inscripció

 Recopilar i seleccionar documentació per difondre informació ambiental.
 Caracteritzar problemes ambientals, proposant solucions sostenibles.

 CFGS QUÍMICA I SALUT AMBIENTAL:
 Promoure hàbits saludables en les persones, participant en el
desenvolupament de programes d’educació ambiental i promoció de
salut.

Accés en transport públic:
A la planta de tractament de residus de Montoliu no hi arriba el transport públic. Si voleu visitar aquesta instal·lació necessiteu tenir disponible un
transport tot el matí.
Per anar a l’abocador clausurat de Serrallarga existeix un servei a demanda. Consulteu les condicions a
http://www.atmlleida.cat/horaris/TRDA_ButsenitRufea (ruta 2, parada tres pontets).

