
Per celebrar la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus (del 22 al 30 de 
novembre), el Centre Andorra Sostenible 
posa a disposició dels centres educatius 
una sèrie de recursos per treballar 
aspectes relacionats amb els 
residus i la seva minimització.

Govern d’Andorra



“L’ entrepà enrotllat”
Taller amb educador

Taller que té com a objectiu reflexionar sobre els embolcalls dels ali-
ments i begudes que es porten a l’escola, el consum de productes 
d’un sol ús, i fomentar hàbits de consum per a la reducció de residus.
Adreçat a alumnes de maternal i 1r cicle de primera ensenyança 
(de 3 a 10 anys).

Activitats de l’oferta educativa del CAS 

“Quan la bossa va fer un pet”
Taller amb educador

Conte teatralitzat que té com a objectiu conscienciar els alumnes so-
bre com gestionar d’una manera més sostenible la producció i sepa-
ració dels residus.
Adreçat a alumnes de maternal i 1r cicle de primera ensenyança 
(de 3 a 8 anys).

 Nou recurs 

pedagògic!



Activitats de l’oferta educativa del CAS 

“En Mínimus, el consumidor   
  responsable”

Taller amb educador

En Mínimus és un personatge que visita la classe i explica, d’una 
manera amena i participativa, els aspectes més importants relacio-
nats amb la minimització de residus. Posa exemples de casos pràctics 
com l’esmorzar sostenible i l’estoig escolar de compra responsable, i 
aclareix els dubtes que van sorgint.
Adreçat a alumnes de 2n i 3r cicles de primera ensenyança 
(de 8 a 12 anys).

La compra en joc

Joc interactiu en el qual els alumnes hauran de realitzar una compra 
virtual de productes de diferent tipologia -alimentació, roba i 
tecnologia-. Durant la compra, s’analitzarà el cicle de vida dels 
productes triats per tal de fomentar la reflexió sobre el seu cost 
econòmic i ambiental.

L’objectiu del taller és potenciar la reflexió i la conscienciació envers el 
consum innecessari i els hàbits de les persones i alhora oferir eines i 
criteris per a fer una compra més responsable i sostenible.
Adreçat a alumnes de segona ensenyança (de 12 a 16 anys).

Podeu descarregar l’aplicació fent clic aquí.

http://www.mediambient.ad/images/MiniSites/la_compra_en_joc/index.html


Visita guiada al Centre de 
Triatge d’Envasos i al Centre de 
Tractament de Residus d’Andorra 
(inclou el Punt Educatiu)

L’activitat consta d’una visita guiada a les instal·lacions del Centre de 
Triatge d’Envasos de la Comella _per mostrar les principals nocions 
entorn de la gestió dels residus d’envasos_ i d’una altra visita per les 
instal·lacions del Centre de Tractament de Residus i el seu Punt Educatiu, 
espai lúdic i didàctic sobre la gestió sostenible dels residus urbans.
Els desplaçaments en autocar són gratuïts en cas de realitzar la visita 
conjuntament al Centre de Triatge d’Envasos i una o dues de les instal·lacions 
restants (Centre de Tractament de Residus, Deixalleria de la Comella).

La visita guiada està adreçada a alumnes de 2n i 3r cicles de 
primera ensenyança i segona ensenyança (de 10 a 16 anys).

Activitats de l’oferta educativa del CAS 

Visita guiada a les 
deixalleries d’Andorra
Visita guiada a la deixalleria que  consisteix en una introducció, 
un recorregut per la instal·lació i una cloenda amb preguntes i 
conclusions
La visita guiada està adreçada a alumnes de 2n i 3r cicles de pri-
mera ensenyança i segona ensenyança (de 8 a 16 anys).

Per a més informació sobre les deixalleries podeu consultar la web 

www.mediambient.ad 



 Taller d’elaboració d’un boc’n roll amb material reciclat

Pas 3. 
Cus el plàstic amb la tela, 
per les vores.

Recursos per fer a l’escola

Materials: tela, plàstic, llapis, tisores, fil i agulla. 

Pas 1. 
Talla el plàstic en forma de rectangle i 
marca la mida sobre la tela amb el llapis.

Pas 2. 
Retalla la tela seguint 
la marca que has fet.

Pas 4. 
Cus-li un botó (fet amb la mateixa tela) 
i una tira per poder tancar-lo.

Pas 5. 
I ja hi pots guardar 
l’entrepà!



Recull pedagògic recomanat 

Joc de les deixalles 
Material didàctic que es presta per treballar de forma lúdica els as-
pectes relacionats amb els residus i la recollida selectiva (material del 
taller Quan la bossa va fer un pet).
Adreçat a alumnes de maternal i 1r cicle de primera ensenyança 
(de 3 a 8 anys).

Joc de l’oca dels residus 
Amb la mateixa dinàmica del joc 
de l’oca, en aquesta ocasió els 
participants passaran per un se-
guit de caselles que els incitaran 
a prendre hàbits més sosteni-
bles tot prevenint la generació 
de residus. El material inclou 5 
taulers i 5 daus per organitzar 
els alumnes en petits grups i 
està en català, francès i anglès.
Adreçat a tots els nivells.

Caixa de material pedagògic menys és més
Material didàctic en forma de fitxes per treballar la temàtica de la 
minimització de residus. Consta d’un dossier per al professorat, fitxes 
fotocopiables per a l’alumnat, un cartell per penjar al menjador escolar 
i 4 taulers tipus joc de l’oca.
Adreçat a alumnes de primera ensenyança i 1r cicle de segona 
ensenyança (de 6 a 14 anys).

Joc de rol minimitza. Objectiu: menys residus
Un joc de rol que planteja una aproximació simplificada de la reali-
tat i permet que els alumnes abordin un tema d’actualitat tenint en 
compte els diferents punts de vista que poden existir. En aquest joc, 
els alumnes, dividits en grups, assumeixen el rol de 5 col·lectius di-
ferents: el Govern, el Comú, el sector empresarial, els ciutadans i els 
ecologistes.

Adreçat a alumnes de segona ensenyança (de 12 a 16 anys).

Exposició “Les claus per a la prevenció de 
residus”
Exposició digital que mostra com podem fer menys deixalles a través 
de diverses presentacions que exposen les claus per sensibilitzar, 
produir millor, consumir millor, allargar la vida dels productes i apren-
dre a llençar menys residus.
Adreçat a alumnes de 3r cicle de primera ensenyança i segona 
ensenyança (de 10 a 16 anys).

Podeu descarregar l’exposició fent clic aquí.

També disposem de l’exposició en format físic (plafons 120 x200cm). El tras-
llat del material va a càrrec de qui el sol·licita.

Centre de documentació
Us recordem que també podeu utilitzar el servei de préstec de 
material bibliogràfic educatiu del nostre centre de documentació.

Podeu consultar-lo fent clic aquí

Des del Centre Andorra Sostenible posem a l’abast dels centres que n’estiguin interessats el següent material:

http://www.sostenibilitat.ad/wp-content/uploads/interactiu/Els_residus_a_Andorra.pdf
http://www.sostenibilitat.ad/filosofia-i-serveis/centre-de-documentacio/


Un cop d’ull a la xarxa 

Recull pedagògic recomanat 

Departament de Medi Ambient

Setmana Europea de la Prevenció de Residus (Europa)

Documental: COMPRA, LLENÇA, COMPRA

(74 min.) Documental dirigit per Cosima Dannoritzer sobre 
l’obsolescència programada, és a dir, la reducció deliberada de la 
vida d’un producte per incrementar-ne el consum.

Documental: TASTE THE WASTE
(91 min. VOSE) Dirigit per Valentin Thurn, aquest premiat film alemany recull 
fets i testimonis entorn del malbaratament en tota la cadena de producció, 
comercialització, venda i consum dels aliments. En la pel·lícula es posen de 
manifest dades sobre aquest problema i les principals conseqüències que 
se’n deriven i es mostren alternatives actuals i reals que busquen en tot el 
món contrarestar-ne els importants efectes socioambientals. Disponible com 
a recurs en préstec del Centre de Documentació del CAS

Butlletí Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya

Documental: LA DIFERÈNCIA 
(9 min.) La proposta de RETORNA per a la ineficiència del sistema de gestió 
de residus actual: Un sistema de dipòsit devolució i retorn (SDDR) per a 
envasos d’un sol ús, al qual estàvem acostumats fa tan sols dues dècades, 
que pot aconseguir una taxa de reciclatge del 98 %.

http://www.mediambient.ad/setmana-europea-prevencio
http://www.ewwr.eu/en/project/main-features
http://vimeo.com/18144075
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.685af0bd03466a424e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=ab49843889cb7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ab49843889cb7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www.youtube.com/watch?v=KV9RN0qGjqo


Per a més informació podeu visitar el web 
www.sostenibilitat.ad. També podeu posar-vos en 
contacte amb nosaltres mitjançant el telèfon 87 57 71 o 
l’adreça electrònica andorrasostenible@andorra.ad.

Esperem que els tallers i recursos siguin del 
vostre interès i constitueixin un material de 
suport per al vostre centre educatiu.

Segueix-nos a través de:

https://twitter.com/#!/And_Sostenible
http://www.facebook.com/pages/Centre-Andorra-Sostenible/323219234389258
http://instagram.com/and_sostenible#
http://www.youtube.com/user/AndorraSostenible

