
Per celebrar la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus (del 16 al 24 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.  



“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).

“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).

Activitats de l’oferta educativa del CAS 



Activitats de l’oferta educativa del CAS 

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 conscienciació envers el 
consum innecessari i els hàbits de les persones i alhora oferir eines i 
criteris per fer una compra més responsable i sostenible.
Adreçat a alumnes de segona ensenyança (de 12 a 16 anys).

Podeu descarregar l’aplicació fent click 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 per les Escoles Verdes.
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 moneder amb material reciclat

Pas 3. 
Doblega la part on hi 
ha el tap cap amunt 
de manera que quedi 
un tros de bric que 
sobresurti i marca’l 
amb un retolador.

Recursos per fer a l’escola

Materials: bric amb tap, tisores, cúter i retolador 

Pas 4. 
Retalla la part restant 
tal com es mostra a 
la foto, marca amb 
un retolador el forat 
del tap a la solapa i 
retalla’l amb el cúter. 
Després, dóna forma 
a la solapa. 

Pas 1. 
Retalla la part superior 
i l’inferior de l’envàs. 
Neteja’n l’interior i 
asseca’l.

Pas 2. 
Doblega els laterals cap 
endins.

Pas 5. 
Grapa els dos 
laterals a la part 
central per fer els 
compartiments del 
moneder. 

Pas 6. 
Tanca’l amb el tap 
i ja hi pots posar 
diners!



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 par-
ticipants passaran per un seguit de caselles que els incitaran a pren-
dre hàbits més sostenibles 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 click 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.

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


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:


