
 
 

Ajudem a la gent gran de Salomó a reciclar 

Dades generals: 

Escola Josep Nin 

Tarragonès 

Eva M. Barba Soliano 

ebarba2@xtec.cat 

 

Dades de l’experiència: 

"Els alumnes de cicle mitjà de l'Escola Josep Nin es proposen sensibilitzar i conscienciar de la 

importància del reciclatge a persones grans del seu municipi i a la resta de l'escola". 

La idea principal del projecte ha estat la posada en marxa d'una bona cultura de reciclatge a 

l'escola, ja que des de fa dos anys tenim una mestra molt conscienciada amb la cura del medi 

ambient. A partir d'aquesta idea es va pensar que la millor manera d'aprendre a reciclar era 

ensenyant els altres ja que l'aprenentatge era més directe i pràctic, alhora que la sensibilització 

pel reciclatge arribaria a moltes altres persones. 

A partir d'aquí, des de l'escola es va proposar la idea a l'Ajuntament de Salomó d'intentar 

proposar als avis aquest intercanvi d'experiències ja que la població de Salomó té un índex 

molt elevat de població de gent gran. Una vegada, a l'Ajuntament la idea li va semblar bé, la 

vam presentar al claustre i després a l'alumnat. El cicle que es va encarregar d'aquesta tasca va 

ser cicle mitjà i la tutora que ho ha dut a terme els hi va proposar primer que fessin una 

presentació explicativa als avis i àvies que vinguessin a la xerrada, oferint-los un berenar, per 

tal que l'assistència fos més nombrosa. 

Els alumnes van fer quatre grups i van preparar quatre presentacions diferents: 

1. La conscienciació d'un bon reciclatge. 

2. El plàstic. 

3. El vidre. 

4. El paper. 



 
 

També als avis i àvies se'ls ha va explicar com funcionaria l'ajut. Des de l'escola se'ls va 

proporcionar bosses de reciclatge dels tres colors i se'ls hi va dir que els dimarts passaríem per 

les cases per anar recollint les bosses per veure si ho havien fet bé i portar-les als contenidors 

del poble. 

Aquesta experiència l'hem dut a terme durant el segon i el tercer trimestre del curs 2012-13. 

Per altra banda també els alumnes van fer les presentacions per la resta de grups de l'escola, 

per tal que tots prenguem consciència de la importància d'un bon reciclatge. 

A partir d'aquest moment a l'escola tenim els contenidors propis per plàstic i cartró de la mida 

més gran possible i també s'han col·locat contenidors per orgànic, encara que el poble no té 

contenidors per aquestes restes. Aquests contenidors estan repartits per tota l'escola. 

L'objectiu principal que hem aconseguit és que la gent gran prengui consciència de la 

importància del reciclatge ben fet i que amb l'ajut dels alumnes arribin a fer-ho bé. Per altra 

banda, també hem aconseguit que el reciclatge a l'escola es faci de la millor manera possible, 

disposant dels elements necessaris per fer-ho. 

També hem treballat la competència de conviure i habitar en el món i la competència social i 

ciutadana, i ens hem adonat que obrint-nos a la nostra realitat més propera ens fa créixer com 

a persones, a banda d'adquirir coneixements propis de les àrees curriculars. 
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Aprenentatges que s'han donat:  

A banda d'aspectes competencials també hem treballat aspectes propis de l'àrea de 

coneixement del medi natural, social i cultural, assenyalant els següents objectius: 

L'entorn i la seva conservació: 

- Identificar una problemàtica real de l'entorn com és el reciclatge. 

- Dissenyar actuacions responsables orientades a l'ús sostenible de l’entorn. 

Persones, cultures i societats: 

- Identificar-se com a població activa del seu propi poble. 

- Conèixer alguna manera de poder col·laborar i cooperar amb la gent gran del poble. 

- Valorar i respectar les diferències existents entre generacions. 

- Analitzar els trets demogràfics més importants i rellevants del poble. 

- Realitzar un treball cooperatiu que suposi un bé per l'escola i l'entorn més immediat. 

Matèria i energia: 

- Ser responsables en el manteniment de la neteja i l'ordre a l'escola per poder 

transmetre aquest hàbit i costum als avis del poble. 



 
 

- Tenir cura de la utilització correcta dels diferents contenidors de recollida selectiva. 

- Prendre consciència de la importància del reciclatge ben fet. 

Descripció del servei:  

Sensibilització i conscienciació del reciclatge a diversos col·lectius. 

Àmbits de servei: Medi ambient, Intercanvi generacional. 

Matèries implicades: Medi natural, social i cultural 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 8-10 anys 

Data d'inici del projecte: gener de 2013 

Data de finalització del projecte: juny de 2013 

Entitats que participen a l'experiència: Escola Josep Nin, Ajuntament de Salomó 

Vegeu el vídeo resum de l'experiència 

Dades de contacte: 

Adreça: Arrabal Cal Toni, 4 

Població: Salomó 

Comarca: Tarragonès 

Telèfon: 977 629085 

Correu electrònic: e3005662@xtec.cat 

Web: http://blocs.xtec.cat/escolajosepnin 

 


