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Resum 

En el present treball s’exposa una proposta de programa d’educació ambiental per a centres 

d’educació primària, basat en un experiència real, i la qual es podrà replicar en altres centres. 

Aquest programa utilitza com a fil conductor l’aplicació web SUSLA de càlcul de petjada de 

carboni i es treballen 4 eixos principals: Mobilitat, Energia, Residus/Producció i Alimentació. 

El programa s’inicia amb la premissa que els alumnes han de cuidar el planeta mitjançant 

aquestes 4 temàtiques, de manera que acabin coneixent la complexitat dels sistemes que 

interactuen en la vida diària de les persones, així com adquirint una visió i conscienciació 

respecte al món que els envolta i respecte a temàtiques d’ importància global i local.  

 

La Unitat Didàctica s'ha dut a terme a través de la col·laboració d'un equip d'educadors i 

educadores ambientals en pràctiques i professionals. Com a resultat, s'ha elaborat un 

programa educatiu complet que contempla múltiples temàtiques interconnectades i que ajuda 

en la promoció de projectes en el marc de la lluita contra l'emergència climàtica. La proposta 

anirà complementada amb una avaluació real portada a terme pel company de grau Samuel 

Cebrià. D’aquesta manera, quedarà configurat un projecte on s’inclouen 2 capítols: Proposta 

de la Unitat Didàctica i Avaluació d’aquesta. 

Abstract 

In the present work, it will be presented an environmental education program, based on a real 

experience, which can be applied in other centers. This program uses the SUSLA carbon 

footprint calculation web application as a common thread. In this program, 4 main axes are 

worked on: Mobility, Energy, Waste/Production and Food. 

The program begins with the premise that students must save the planet through these 4 

topics, so that they end up knowing the complexity of the systems that interact in people's daily 

lives, as well as acquiring a vision and an awareness of the world that surrounds them and 

themes of global and local importance. 

The Didactic Unit has been developed through the collaboration of a team of interns and 

professional environmental educators. As a result, a complete educational program has been 

developed, which covers multiple interconnected themes and helps in the promotion of projects 

in the fight against the climatic emergency. The program Will be complemented by a real 

evaluation carried out by the university partner Samuel Cebrià. Therefore, the project will 

include 2 chapters: Proposal of the Didactic Unit and its Evaluation. 



IDENTIFICACIÓ I REFLEXIÓ SOBRE ELS OBJECTIUS PEL 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) 

Els Serveis d’Educació i Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ofereixen un 

programa d’educació ambiental als centres escolars amb el referent de l’Agenda 2030, 

nascuda com a continuació del procés de l’Agenda 21, impulsat al 2001 per la ciutadania. És 

un referent de l’Agenda 21 local i un punt de partida per a entitats i empreses que volen 

emprendre accions cap a la sostenibilitat. Aquest, busca nodrir els seus destinataris de 

consells i eines sobre sostenibilitat, energies i medi ambient urbà. A més a més d’apostar 

per dur a terme activitats d’educació ambiental en l’àmbit escolar o no formal. 

Aquest projecte, per tant, pretén (i) ajudar a assolir part d’aquests objectius, (ii) iniciar i 

potenciar projectes escolars de sostenibilitat i (iii) assolir la necessitat, per part del col·lectiu 

educatiu, de programes i accions de caire ambientalista que abastin de forma transversal 

temàtiques essencials per al desenvolupament sostenible. Tot això, posant de manifest la 

responsabilitat de les universitats per transmetre coneixements, valors, competències, i de 

formar persones conscients de la necessitat de trobar solucions per les problemàtiques que 

es deriven de la forma de funcionar de la societat. De manera que d’aquest projecte en 

resulten beneficiats diversos sectors: les institucions o els centres escolars i la població local. 

Per tot això, es considera que el present TFG veu reflectits l’àmbit del Planeta i les Persones, 

on destaquen els següents ODS: l’OD 2 “Posar fi a la fam i assolir la seguretat alimentària, la 

millora de l’alimentació i promoure l’agricultura sostenible” que busca la meta 2.1 “Posar fi a 

la fam i assegurar l’accés a una alimentació sana i suficient” emprant l’indicador 2.1 

“Prevalença de la subalimentació”,  l’OD 4 “Garantir una educació inclusiva i equitativa de 

qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom” aprofundint en la 

meta 4.7 “Assegurar que tots els alumnes adquireixin els coneixements teòrics i pràctics 

necessaris per promoure el desenvolupament sostenible” mitjançant l’indicador  4.7.1 ii) Grau 

en que la educació per a desenvolupament sostenible s’incorpori en els plans d’estudi la 

formació del professorat i l’avaluació dels estudiants”. També l’OD 11 “Aconseguir que les 

ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles” impactant 

en la meta 11.3 “Augmentar la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a la 

planificació i la gestió participatives, integrades i sostenibles dels assentaments humans de 

tots els països”, emprant l’indicador 11.3.2 “Proporció de ciutats que compten amb una 

estructura de participació directa de la societat civil en la planificació i la gestió urbana”, l’OD 

12 “Garantir modalitats de consum i producció sostenibles”, amb la meta 12.2 “Aconseguir la 

gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals” seguint l’indicador 12.2.1 2 “Petjada 



material en termes absoluts, per càpita i per PIB” i finalment l’OD 13 “Adoptar mesures urgents 

per combatre el canvi climàtic i els seus efectes”, actuant sobre la meta 13.3 “Millorar  

l’educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte la mitigació del canvi 

climàtic, l’adaptació davant d’aquest i la reducció dels seus efectes”, utilitzant l’indicador 13.3.1 

“Número de països que han incorporat la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació davant 

d’aquest i la reducció dels seus efectes en els plans d’estudi d’ensenyament primari, secundari 

i terciari”. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Amb el present programa educatiu d’activitats escolars per a la sostenibilitat es pretén iniciar 

un procés d’aprenentatge en el col·lectiu escolar i el no escolar, i generar una Unitat Didàctica 

en l’àmbit del desenvolupament sostenible, l’agroecologia, la petjada de carboni i altres temes 

primordials en l’avanç cap a un model de vida més respectuós amb el medi ambient. 

Aquest treball neix de la col·laboració entre la Universitat de Barcelona, els Serveis d’Educació 

i Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’escola Olivera d’educació infantil i 

primària. Com a tal, el projecte està dissenyat per ser una eina útil per aquells centres i entitats 

que vulguin portar a terme un programa d’activitats ambiciós dintre del marc de l’educació 

ambiental i de la lluita per l’emergència climàtica. 

 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès destaca per ser una institució que promou la 

implementació de serveis i projectes en matèria l’educació ambiental i lluita contra 

l’emergència climàtica. Un exemple d’això és el Pla de dinamització Educativa, a través del 

qual escoles i instituts poden demanar la realització d’activitats de diferent caire per part 

d’educadors professionals en el seu centre, o el Pla d’Emergència Climàtica, on es troben 

reflectits els eixos més importants per mitigar i adaptar-se al canvi climàtic. 

 

Seguim a l’investigador i professor universitari andalús Eduardo García quan anima a dur la 

perspectiva ambiental a programacions amb activitats concretes: 

 

“Actualment qualsevol educador/a ambiental es troba amb una gran diversitat 

de perspectives dins de l'àmbit de l'EA: educació per al desenvolupament sostenible 

(EDS), educació per a la sostenibilitat (ÉS), educació ambiental crítica, educació 

ecosocial, educació per al bon viure, educació en i per al decreixement, etc. 

Perspectives que s'organitzen entorn d'un conjunt de tòpics que actuen com a 

elements centrals estructurats en cada cos de coneixement. 

Evidentment, tal diversitat teòrica ha de traslladar-se a la programació i al 

desenvolupament de pràctiques educatives concretes que facilitin el canvi de la mentalitat 

i de la conducta de la població.” (García Díaz, J. E .2019) 

 

D’aquesta manera, s’ha configurat una Unitat Didàctica que permeti la cooperació d’un equip 

d’educadors i educadores ambientals amb l’equip docent, agafant el grup d’estudiants com a 

nucli en l’aprenentatge de coneixements i on tots els agents es veuen beneficiats i es busca 

assolir una finalitat que es pot ampliar a més localitats i centres educatius. 
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2. CONTEXT 

2.1 El municipi de Sant Cugat del Vallès 

Sant Cugat del Vallès és un municipi situat a 20 km de Barcelona (Catalunya), pertanyent a la 

comarca del Vallès Occidental, que comprèn bona part de la serra de Collserola (part de la 

serralada litoral catalana) i una part petita de la Plana del Vallès. El clima al qual està sotmès 

el municipi és, per tant, mediterrani. Actualment estan censades unes 85.000 persones.  

La seva història és agrícola des que es tenen dades (Bardavio, Artigues, Miquel, Miquel, 

Casas, i Alayo 2006). S'han conreat moltes coses, però majoritàriament la història recent ha 

estat de vinya i cereals. L'agricultura, no obstant això, ha anat desapareixent acceleradament 

en el temps de l'expansió urbanística de Barcelona. Amb aquesta, la cultura pagesa ha estat 

substituïda per una cultura urbanita. A partir del principi del segle actual ha esclatat el consum 

de productes ecològics. 

Sant Cugat forma part de la zona metropolitana de Barcelona. El seu ajuntament té polítiques 

locals pròpies, de les quals es poden destacar les ambientals (algunes no territorials). La 

població sempre s'ha sentit pròxima a l'entorn natural, especialment gràcies a la important 

porció del municipi que es troba al Parc Natural de Collserola. Una mostra d'això és la lluita 

conservacionista que va lliurar la ciutadania contra la urbanització d'un territori del municipi 

anomenat Torre Negra, pertanyent a la serra de Collserola. Aquesta lluita, que es va iniciar 

cap a 1994, ha estat traslladada a l'administració, i ara   es lliura entre tribunals, un conegut 

propietari immobiliari, l'Ajuntament de Sant Cugat i la Generalitat de Catalunya. 

2.2 Els programes d’educació per a la sostenibilitat 

 

Sant Cugat és una ciutat molt jove i segons el web municipal (www.santcugat.cat) té els 

següents centres escolars: 

 

- 8 centres de primer cicle d'educació infantil (0 a 3 anys) municipals, públics, i 19 privats. 

- 12 centres de segon cicle d'educació infantil (3 a 6 anys) i primària (3 a 12) públics i 10 

privats/concertats. 

- 4 centres de secundària (12 a 18) públics i 10 privats o concertats. 

 

Des de l’any 2000 aproximadament, l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament, ha contribuït als 

programes escolars municipals i ha dissenyat, coordinat i ofert gratuïtament als centres 

activitats de medi ambient i programes de suport. Entre aquests, el Pla de Dinamització 

Educativa (PDE) i l’Agenda 21 escolar (més tard l’Agenda 2030). 
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No obstant, l'autoritat oficial del món educatiu públic, en el segon cicle d'educació infantil, 

primària i secundària, recau en el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 

amb excepció de les escoles bressol municipals i les escoles municipals de música, art i 

plàstica. 

 

3. OBJECTIUS 
 

General 

 

Contribuir a l’educació ambiental mitjançant l’elaboració i implementació d’un programa 

educatiu de sostenibilitat. 

 

Específics 

 

- Potenciar les 4 línies temàtiques que calcula SUSLA. 

- Fomentar el coneixement, la recerca i l'acció en el propi entorn de l’escola i la pròpia realitat 

de la societat. 

- Crear sinergies entre els educadors i educadores, els/les mestres, els/les estudiants i els 

seus pares i mares, per tal de realitzar i buscar accions per assolir un estil de vida sostenible 

i una conscienciació vers el sistema productiu alimentari, el tractament de residus i l’ús 

d’energia a casa i a l’escola. 

- Promoure un aprenentatge basat en projectes on la principal temàtica és la conscienciació 

ambiental i el canvi cap a un estil de vida més sostenible. 

- Promoure les competències matemàtiques i lingüístiques, així com la interpretació crítica i 

reflexiva de texts i imatges sobre temes actuals ( tecnologia, salut, societat, entre d’altres). 

-Promoure el coneixement de la calculadora SUSLA per al càlcul de la petjada de carboni i 

material i així s’integri a les famílies. 

-Elaborar un pla d’educació ambiental per a la sostenibilitat que es pugui replicar en altres 

centres escolars. 
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4. MARC TEÒRIC 

En el següent apartat es descriuen els conceptes en els que es fonamenta la Unitat Didàctica 

desenvolupada. 

4.1 L’educació ambiental (EA) 

En EA, degut a la intervenció de factors com el perfil de l’educador/a ambiental, el lloc, el 

sistema d’aprenentatge i d’actuació, etc, es poden generar una gran diversitat d’escenaris. 

Segons Novo (1998), s’han de dissenyar programes i projectes tenint en compte un currículum 

orientat a la intervenció, avaluar les actuacions i organitzar equips interdisciplinaris. 

Es fa èmfasi en que les persones han de comprendre les relacions entre la situació ambiental 

del planeta i el sistema socioeconòmic dominant. Les educadores i educadors ambientals 

poden optar per un educació que busqui arreglar les incoherències ambientals de l’esmentat 

sistema o per una que sigui més d’acció política, “on s’impulsi la participació ciutadana en la 

gestió dels recursos” (Novo,1998). Aquests han de orientar la construcció de coneixements, 

adaptant les estratègies d’actuació i tenint en compte els valors i percepcions dels participants. 

De la mateixa manera, és vital el paper de l’ ecologia per comprendre la crisis climàtica actual, 

doncs és igual d’important conèixer els processos socioeconòmics de la societat com 

comprendre el funcionament de la biosfera. 

Tal i com es cita als treballs de Garcia (2000 i 2001), “Si es vol que l’EA sigui alguna cosa més 

que un discurs formatiu i eteri, acompanyat d’unes pràctiques alienes al mateix, hem de 

treballar més els aspectes psicoeducatius i didàctics.” 

És a dir, l’educació ambiental ha de ser alguna cosa més que només una xerrada de 

l’educador cap al receptor, si no que ha d’incloure una sinergia entre l’explicació, la pròpia 

mentalitat i forma d’entendre les coses del receptor i un exercici o mètode perquè apliqui de 

forma creativa i didàctica els coneixements impartits a curt termini. 

Cal destacar el concepte “constructivisme”, terme que es refereix a l’ús d’estratègies que 

propiciïn la construcció personal, l’aprenentatge significatiu i l’ajuda de persones amb 

experiència. Aquesta visió posa com a protagonista a l’ individu que aprèn, i el situa com un 

agent actiu de l’aprenentatge. 

Segons Garcia (2001), l’educació ambiental procura un canvi social, on els continguts han de 

ser un mitjà per promoure una cultura alternativa al model social dominant. Aquesta cultura 
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ha d’integrar la concepció sistèmica del medi, l’ètica ambiental i la capacitat de resolució de 

problemes socioambientals. Tanmateix, ha de buscar capacitar a les persones per a la acció 

i promoure la interacció entre persones. 

4.2 Escoles Sostenibles 

En general, quan es parla d’escola que vol abraçar un funcionament sostenible i promoure 

valors dintre d’aquest marc, s’ha de fer des de 4 angles diferents: currículum (quines 

temàtiques es treballen i quins continguts es prioritzen alhora de plantejar les classes o els 

projectes de centre), organització (com el centre estructura la seva activitat i orienta el 

personal i la temporalitat de les activitats que es duen a terme), gestió (propostes i forma  

d’administrar aspectes importants com l’aigua, els aliments, la llum i els residus) i participació 

(actuacions sobre l’entorn acadèmic i familiar). 

4.3 La Petjada ecològica  

 

Aquest tipus de petjada és clau per tal d’ avaluar i reflectir l'impacte de la nostra forma de vida 

sobre la terra, en termes de superfície utilitzada. 

 

4.3.1 La petjada de carboni 

 

La petjada de carboni és la quantitat total de gasos d’efecte d'hivernacle (GEH) emesos 

associats al cicle de vida d'una persona, d'un producte, servei o organització. 

Expressa la quantitat d’emissions que afecten el clima, relacionades amb la producció, l'ús i 

el rebuig de productes i serveis durant la seva vida útil. 

La petjada de carboni també compta els efectes climàtics d'altres gasos d'efecte hivernacle 

diferents del CO₂, com el metà, els CFC o l’òxid nitrós. Els gasos d'efecte hivernacle 

contribueixen a l'escalfament global en diverses formes: el metà contribueix 21 vegades més 

a l'escalfament global que el diòxid de carboni. Tots els gasos rellevants pel clima es calculen 

junts en la petjada de carboni com a quilograms o tones de CO₂ equivalents. 
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4.3.2 La petjada de material 

 

La petjada de material contempla el pes de totes les matèries primeres naturals que es 

necessiten per al  nostre consum privat.  

Això inclou tots els productes i la seva producció, ús i eliminació. La quantitat total de matèries 

primeres consumides es pot utilitzar per a estimar la pressió que un determinat producte, un 

servei o un estil de vida sencer posa sobre el medi ambient. 

La petjada material es mesura en quilograms o tones. Aquests inclouen matèries primeres 

minerals (com minerals metàl·lics, petroli cru o carbó) i biomassa (fusta i menjar). Tota 

extracció de matèries primeres representa una interferència humana en l'ecosistema i 

comporta impactes ecològics. 

 

4.3.3 Calculadora SUSLA 

 

SUSLA és una aplicació web (Figura 1) internacional desenvolupada per a donar les eines 

necessàries i aconsellar a les persones per tal d’aconseguir implementar estils de vida més 

sostenibles. 

Aquesta aplicació és un esforç conjunt del projecte Sustainable Lifestyles Accelerator (SLA), 

un consorci de recerca que va iniciar el seu treball al 2018 i busca el desenvolupament 

sostenible i donar solucions conjuntament als reptes ambientals globals. El seu objectiu va ser 

mobilitzar més de 70.000 llars en 7 països al 2021 (Alemanya, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, 

Índia, Mèxic i Suïssa), analitzar les seves petjades de carboni i material i planificar i aplicar 

canvis de comportament en la vida quotidiana per tal de reduir-les. El SLA es troba finançat 

per la fundació KR, aquesta va ser establerta al 2014 amb seu a Copenhaguen, Dinamarca, 

la qual treballa a nivell nacional i internacional. 

L’aplicació consta d’un seguit de preguntes en les quals es poden veure reflectits 4 línies 

temàtiques clares: fonts/ús d’energia (Figura 2), mobilitat i transport (Figura 3), hàbits 

alimentaris (Figura 4) i producció de residus (Figura 5). 

 

 

                                                    Figura 1. Pàgina inici calculadora SUSLA 

Font: SUSLA-Petjada 
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     Figura 2. Exemple pregunta eix energia.                      Figura 3. Exemple pregunta eix mobilitat 

Font: SUSLA-Petjada                                                           Font: SUSLA-Petjada 

 

      

         Figura 4. Exemple pregunta eix alimentació                    Figura 5. Exemple pregunta residus 

                      Font: SUSLA-Petjada                                                      Font: SUSLA-Petjada 
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                                 Figura 6. Exemple de resultats de petjada de carboni i material 

                                                              Font: SUSLA-Petjada                                                  

 

5. METODOLOGIA 

A continuació s’explica el plantejament de la Unitat Didàctica que s’ha construït. Aquest 

considera els 4 aspectes bàsics de les escoles sostenibles: 

 

- Continguts i metodologies del currículum: els temes s’han escollit enfocant 

l’aprenentatge a les necessitats d’una societat que s’enfronta a una problemàtica gran de 

sostenibilitat i emergència climàtica. En quant a les dinàmiques, pretenen ser, en la seva 

majoria, diferents i atractives per als receptors (en aquest cas els alumnes), de manera que 

s’aconsegueixi una millor aproximació a l’assoliment dels coneixements i objectius del 

programa educatiu.   

Aquestes inclouen debats i reflexions crítiques d’aspectes ambientals i socials, activitats a 

l’aire lliure, xerrades amb entitats, activitats amb interacció amb l’educador, activitats 

col·laboratives, etc. Al final del programa, s’introdueix l’aplicació SUSLA i es demana que es 

traspassi el treballat fet amb aquesta a les famílies. 

 

Per altra banda, el disseny de la unitat didàctica s’ha realitzat segons les necessitats i les 

aptituds educatives i d’aprenentatge dels diferents nivells educatius, seguint les competències 

bàsiques establertes en el currículum d’educació primària (decret 119/2015, de 23 de juny, 

d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària).  
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Competències com:  

- Competències bàsiques pròpies del coneixement del medi: amb sortides de 

reconeixement de la zona del voltant del centre (entorn immediat). 

- Competències bàsiques pròpies de l’àmbit de l’educació en valors socials i cívics: la 

proposta conté debats i reflexions entorn aspectes ambientals on la decisió de les 

persones és clau. 

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: incloent activitats de 

reconeixement i anàlisi del propi entorn de l’aula, l’escola, les llars, i del sistema 

productiu actual. 

- Competència artística i cultural: amb exercicis de disseny, anàlisi espaial i d’aspectes 

socials. 

- Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria: mitjançant activitats de 

pensament crític, treball en equip i d’interacció amb entitats i treballadors. 

 

D’aquesta manera, la proposta pretén assentar una sèrie de coneixements, per edats, que 

s’han considerat necessaris en educació primària. 

 

- Organització: el programa esta previst perquè es realitzi durant dues setmanes, i 

s’estructura de manera que es fan activitats específiques de les temàtiques durant els 4 

primers dies (2 dies una temàtica i els 2 següents l’altre), i treball autònom amb professorat 

l’últim dia lectiu (divendres). 

En quant a l’execució d’un projecte d’aquestes característiques, és important l’organització 

interna del centre a partir de la constitució d’una comissió de sostenibilitat. Aquesta comissió 

té com a objectius bàsics analitzar les situacions de dificultat a l’escola a nivell ambiental, 

proposar millores i dinamitzar-les a nivell de les diferents aules,  crear espais de debat, reflexió 

i crear materials de sensibilització cap a la comunitat. Aquesta pot ser d’ajuda en quant a la 

distribució de les franges d’activitats per nivells, l’aportació de material necessari per a la 

realització d’algunes de les dinàmiques i la comunicació entre centre i educadors/es. 

 

- Gestió: amb algunes activitats es pretén que l’alumnat assoleixi un nivell de conscienciació 

envers l’ús i pèrdua d’energia, i envers la producció de residus, tan materials com alimentaris.  

La intenció és que, finalment, amb la col·laboració de tots els implicats, el centre poc a poc 

evolucioni cap a un funcionament més sostenible. Aquí és on la comissió pot tenir un paper 

clau per incorporar els aspectes treballats (a nivell individual, d’aules i d’escola en general). 
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- Participació i acció social: la cloenda de la unitat didàctica creada vol implicar tant a  

alumnes i famílies (amb el càlcul de la petjada ecològica mitjançant SUSLA) i així ampliar la 

visió de sosteniblitat més enllà del centre i potser aconseguir una acció social encara més 

àmplia. 

 

Una de les claus del present programa educatiu és que busca que l’alumne sigui partícip del 

seu aprenentatge, amb la col·laboració d’un agent extern: l’educador ambiental, i d’un agent 

intern: la mestra. La participació en l’acció ambiental és central en educació ambiental, com 

comenten Franquesa i Sureda: 

 

“Que els estudiants tinguin una dimensió activa dins del seu aprenentatge es veu com un fet 

positiu. En EA, centrar-nos en la perspectiva de l’acció, significa que els estudiants, com 

apart del procés d’aprenentatge, preparen i emprenen accions conjuntament amb els seus 

professors per resoldre o contrarestar problemes ambientals que ells han treballat.” 

(Franquesa, & Sureda, 2007). 

 

6. RESULTAT: Programa educatiu per a la sostenibilitat (UNITAT 

DIDÀCTICA) 

 

Localització 

Escola Olivera, situada al barri de Volpelleres (Sant Cugat). 

 

Duració 

2 setmanes 

 

Estructura  

2 programes complementaris: un enfocat a primària (1r a 6è) i l’altre per als cursos d’infantil 

(P3 a P5). El programa de 1r a 6è s’ha redactat també en format taula (Annex 2) per tal de 

facilitar la seva possible implementació en un altre centre en un futur. 

 

Calendari general 

Es treballen dues temàtiques per setmana (Taula 1) i últim dia (divendres) cloenda del 

programa d’activitats. 
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Setmana 1 (17/01/2022 - 21/01/2022) Mobilitat 
Energia  
(5 dies, sessions de 1h) 

Setmana 2 (24/01/2022 - 28/01/2022) Residus/Producció i consum. 
Alimentació  
(5 dies, sessions de 1 h). 

                                   Taula 1. Calendari general de la Unitat Didàctica 

 

Per a fer més atractiva la introducció a la unitat didàctica s’ha plantejat un eix d’animació que 

consisteix en el següent:  

Hi han uns extraterrestres (equip d’educadors) que han arribat a la terra i s’han adonat que 

està malalta, per evitar-ho, aquests pretenen donar alguns consells per salvar el món abans 

de que hagin de tornar al seu planeta. 

D’aquesta manera, els infants i alumnes de l’escola han de ser partícips de la protecció  del 

planeta Terra i de l’oportunitat de generar un canvi. 

 

A continuació es presenta un resum dels diferents blocs treballats la primera setmana (Taula 

2) i l’explicació de cada activitat especificant els seus objectius: 

 

6.1 Programa 1r – 6è de primària 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana 1a 

Eix 

temàtic 

Dia Curs Activitat 

 

 

Mobilitat 

 

Dilluns 

1r i 2n El Mapa d’itineraris 

3r i 4rt Definim el transport 

5è i 6è El cost del transport 

 

Dimarts 

1r i 2n Una volta pel barri 

3r i 4rt El transport del futur 

5è i 6è La ciutat sostenible 

 

 

 

 

Energia 

 

 

Dimecres 

1r i 2n Estalviem energia! 

3r i 4rt Reflexionem sobre l’energia 

5è i 6è La transició energètica i la petjada de 

carboni 

 

 

Dijous 

1r i 2n Espais energètics a l’Olivera 

3r i 4rt El cicle energètic 

5è i 6è La nostra casa és energèticament 

respectuosa amb el medi ambient? 

                                              Taula 2. Resum activitats de la 1a setmana  
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Setmana 1 

 

➔ Eix temàtic: Mobilitat 

Activitat 1r i 2n 

 

Dinàmica Dilluns 

 

És sa com anem a l’Olivera? (Mapa d'itineraris) 

Objectiu: estudiar com els escolars es desplacen per arribar a l’escola, analitzar alternatives 

de desplaçament, discutir sobre la necessitat de desplaçar-se i de tenir vehicle propi. 

 

En un mapa del barri de l’escola, per grups, els alumnes marquen amb cintes el recorregut 

que fan per anar a l’escola (gris: cotxe, moto, verd: bus, bicicleta i groc: caminant). 

Seguidament es fa una reflexió de la quantitat de gent que va en cotxe i es proposen 

alternatives de desplaçament. 

 

Dinàmica dimarts 

 

Una volta pel barri 

Objectiu: identificar els diferents tipus de transport de primera mà. 

 

L’educador i el grup surten al carrer i realitzen un recorregut pels voltants tractant de veure 

diferents tipus de transport (Annex 3). Quan s’arriba a un medi de transport, es fa un stop i es 

parla de quants transports han vist d’aquest tipus i es planteja el seu impacte sobre el medi i 

tot el que requereix per funcionar (carreteres, gasolina, parades, aeroports, camins, pintures 

per carreteres, etc). 

Al final, ja a l’aula, es fa una reflexió sobre la quantitat de transports de cada tipus i la seva 

implicació. 

 

Activitats 3r i 4rt 

 

Dinàmica dilluns 

 

Definim el transport 

Objectius: conscienciació sobre els impactes i les característiques dels diferents mitjans de 

transport a nivell global. 
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Per parelles o en grups completen una fitxa (Annex I) que inclou una roda de diferents 

transports. Ho fan adjudicant un adjectiu o característica a cada un dels mitjans de transport. 

A continuació es presenta un text que els alumnes han de llegir i emplenen els formatgets 

corresponents a cada medi de transport, de manera que queden omplerts en major o menor 

mesura segons les emissions de gasos d’efecte hivernacle que produeixen. També es fa una 

explicació d’impactes ambientals + sanitaris del transport. 

 

Dinàmica dimarts 

El transport del futur 

Objectiu: treballar la creativitat i plasmar les reflexions treballades en la sessió anterior. 

L’exercici consisteix en la creació per grups d’un transport que contamini poc o res. L’han de 

dibuixar i presentar-ho a classe. 

 

Activitats 5è i 6è 

  

Dinàmica Dilluns  

 

El cost del transport 

Objectiu: veure l’impacte que comporta l’estil de vida actual en quant al transport a escala 

global i com afecta al medi ambient 

Es fan grups de treball de 5 alumnes i cada grup tindrà un text d’un tema diferent (alimentació, 

turisme, roba, aparells electrònics…) 

Els alumnes, després de llegir el text, anoten quin impacte té el transport relacionat amb 

aquesta temàtica i han de pensar alternatives per poder reduir tot aquest camí que fa el 

producte/bé o persona. 

 

Dinàmica Dimarts 

 

La ciutat sostenible 

Objectiu: promoure el pensament crític dels alumnes, i l'ordenació del territori sostenible. 

 

En aquesta activitat es fa una explicació del que pot ser una ciutat sostenible (posant èmfasi 

en diferents aspectes com els serveis necessaris, industries, punts de tractament de residus i 



14 
 

aigua, etc) i la classe, en grups de 5 alumnes, han de crear la seva ciutat sostenible en un 

mural (Annex 3) i després posar-ho en comú. 

 

➔ Eix temàtic: Energia 

 

Activitats 1r i 2n 

 

Dinàmica dimecres 

 

Estalviem energia! 

Objectiu: estudiar les classes d’energia que utilitza la societat, plantejat, pensar i elaborar llistat 

de propostes d’accions per estalviar energia. 

 

En aquesta dinàmica es tracta de fer una reflexió sobre llocs on es pot trobar energia, 

aprofundir en l’ús d’energia del dia a dia, treballar la generació de CO2 i debatre sobre 

maneres de reduir l’ús d’energia, mirant alhora una pàgina web sobre maneres de reduir el 

consum energètic. Els alumnes, per grups, pensen propostes i es van apuntant a la pissarra. 

 

Dinàmica dijous  

 

Els espais energètics de L’olivera 

Objectiu: analitzar quins espais de l’escola es troben relacionats amb el consum energètic i 

visualitzar maneres de reduir el consum energètic. 

 

S’estipulen diferents punts de l’escola relacionats amb la pèrdua i producció d’energia: 

finestra, estufes, llums, etc. Es divideix la classe en grups i cada grup de classe treballa un 

racó, analitzant i estudiant com es genera o es perd energia en aquests llocs. 

 

Activitats 3r i 4rt 

 

Dinàmica dimecres 

 

Reflexionem sobre l’energia 

Objectiu: obtenir una visió global de les fonts energètiques que s'empren en la societat i 

analitzar com són, i quines s’utilitzen aquí. 
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Mitjançant un PowerPoint ja preparat, s’expliquen els diferents tipus d’energia i la seva font: 

solar(1), eòlica(2), geotèrmica(3), mareomotriu(4), hidràulica(5), biomassa(6), però sense el 

nom. 

 

Per grups es reparteix una fitxa (Annex I) amb el nom d’una de les energies i algunes 

dades/característiques sobre aquesta. Després d’una estona (5-10 min), es farà un debat amb 

rols assignats, on cada grup haurà de defensar la seva energia per implementar-la a l'escola. 

(L'educadora pot aportar avantatges i inconvenients per generar més debat). 

 

Dinàmica dijous  

 

El cicle energètic 

Objectius: reflexionar sobre el camí que fa l’energia i treure conclusions sobre la importància 

de reduir l’ús d’energia. 

 

Els estudiants han d’omplir una sèrie d’esquemes on es planteja el camí que fa l’energia en 

diferents situacions, el qual consta de 3 parts:  font d’energia (a), en què es transforma aquesta 

energia (b) i el residu que es genera (c). Exemple esquema: 

 

a.            Font energia humans →  menjar 

b.            Energia → córrer, pensar, jugar, riure, calor 

c.            Residu → excrements 

 

Activitats 5è i 6è 

 

Dinàmica dimecres  

 

La transició energètica i la petjada de carboni 

Objectius: treballar el tema de la transició energètica, pensar accions per assolir un estat de 

baixa energia i estudiar concepte descarbonització. 

 

Aquest exercici constarà de 3 seccions: una primera on es parla del canvi climàtic, les 

problemàtiques relacionades i la descarbonització, una segona on es fa una pluja de possibles 

solucions i una tercera on realitza una dinàmica de “world café” (es fan grups i es separen per 

taules, a cada es col·loca un full DinA3. Una persona del grup serà la persona referència, la 

resta només estarà per resoldre una pregunta que planteja l’educador. Un cop contestada, les 

persones que no són la de referència canvien de grup a l’atzar.  



16 
 

Per cada pregunta, el grup es planteja les respostes i la persona de referència pren nota de 

la idea més important. A continuació, es fan els canvis de grup, cada persona de referència 

explica què ha passat en la pregunta prèvia (què ha dit el grup anterior) abans de contestar la 

propera pregunta. 

Es torna a repetir la dinàmica i un cop acabat, les persones de referència expliquen què ha 

passat al seu grup i quines han estat les respostes. 

Les preguntes acumulatives seran les següents: de les problemàtiques que hem comentat, 

quines creieu que són les més importants que cal resoldre i perquè, quines serien les millors 

solucions i perquè?, quines solucions proposaríeu per fer  a l’escola? (Individualment i com a 

grup), quines solucions aplicaríeu a casa?. 

 

Dinàmica dijous  

 

La nostra casa és energèticament respectuosa amb el medi ambient? 

Objectiu: fer que els alumnes pensin i adquireixin una visió sobre com són les nostres llars 

posant de manifest l'ús d’aparells més o menys eficients. 

 

Els alumnes han de fer un plànol de la seva casa. En aquest hauran de pintar/situar els 

electrodomèstics i aparells electrònics. Han de pintar en vermell aquells que es troben 

endollats contínuament. Amb el plànol davant es pregunten accions per moderar el consum 

d’energia i es fa una reflexió final de com són les nostres llars. 

 

Dinàmica Divendres (cloenda setmana 1) 

 

Els diferents cursos fan un mural resum sobre mobilitat i sobre energia. Cada franja d’edat 

ho pot fer segons el que hagi treballat. 
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Seguidament, tal com s’ha fet en l’apartat anterior, es presenta un resum de les dinàmiques 

plantejades per la segona setmana (Taula 3) i l’explicació de les activitats que l’integren: 

 

Setmana 2 (Taula 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana 2a 

Eix temàtic Dia Curs Activitat 

 

 

 

Residus/Producció 

i consum 

 

 

 

 

Dilluns 

1r i 2n Els 3 racons 

3r i 4rt Què hi ha dins d’aquesta 

bossa? 

5è i 6è Els hàbits de consum i les 

eines solució 

 

Dimarts 

1r i 2n Residus salvatges 

3r i 4rt El còmic dels objectes 

5è i 6è Mercat d’intercanvi 

 

 

 

Alimentació 

 

 

 

Dimecres 

1r i 2n Quant costa el que mengem? 

3r i 4rt Estudiem les 4 estacions: els 

productes de temporada 

5è i 6è Coneguem el consum ecològic 

 

Dijous 

1r i 2n La granja ambiental 

3r i 4rt El malbaratament alimentari 

5è i 6è El mon en el que vivim 

                                                         Taula 3. Resum activitats de la 2a setmana 

 

➔ Eix temàtic: Residus/Producció i consum 

Activitat 1r i 2n 

 

Dinàmica dilluns 

 

Els 3 racons 

Objectius: adquirir coneixements sobre els residus plàstics, els contenidors de reciclatge i 

promoure el pensament i la visió sobre accions per reduir-los. 

L’aula queda dividida en 3 seccions/racons i en cadascun es realitza una dinàmica diferent. 

Racó 1: els alumnes han de classificar diferents imatges de residus (Annex I) introduint-les 

dintre d’unes capses que faran el paper de contenidors de reciclatge.  
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En total hi haurà 6: envasos/plàstic, paper cartró, vidre, orgànic, resta, oli.                                  

Racó 2: memori de cartes de residus de plàstic i no plàstic (Annex I).                                              

Racó 3: en una cartolina gran hi ha dos quadrats, un d’accions que es fan per intentar reduir 

o reutilitzar els residus i altre d’accions que encara no es fan. Amb unes targetes els nens i 

nenes escriuen una acció i després la col·loquen al lloc que li pertoca. Els infants aniran rotant 

per cada racó. 

 

Dinàmica dimarts 

 

Residus salvatges 

Objectiu: analitzar la realitat del abocament de residus actualment 

 

Aquí es vol fer una reflexió sobre que es deixalla, com es contamina i com no, quins escenaris 

volem aconseguir i quins no. L’activitat es troba dividida en 2 parts: primera part on es fa una 

visualització de vídeos sobre ciutat brutícia, sobre illes de plàstic, i sobre “Basuraleza”. Segona 

part on es presenta un PowerPoint amb diferents imatges de zones amb brutícia i zones sense 

(Riu net/riu brut, mar net, mar brut, supermercat/granel, abocador, planta de triatge, producte 

reciclat, producte Standard, animal amb plàstic, illes de plàstic, etc). 

 

Activitats 3r i 4rt 

 

Dinàmica dilluns 

 

Que hi ha dins d’aquesta bossa? 

Objectiu: reflexionar sobre la producció de deixalles, sistema circular i la no producció de 

residus. 

Es van extraient els diferents residus que es troben dintre d’una bossa de residus prèviament 

preparada. Amb això es pretén parlar del recorregut que fan aquestes deixalles, on s’haurien 

de dipositar i del que s’anomena “fracàs del sistema”: tot allò que no es separa o s’evita que 

acabi al contenidor gris. Finalment s’ensenya un vídeo d’un abocador i d’una incineradora i es 

parla de les conseqüències que pot tenir el continu abocament d’escombraries: efectes a 

animals, contaminació d’aigües subterrànies, molèsties visuals, d’olors, malalties, fums, 

gasos, etc. 
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Dinàmica dimarts 

 

El còmic dels objectes 

Objectius: identificar, mitjançant un procés creatiu, quins son els impactes de les primeres 

fases de la vida d'un objecte i arribar a la conclusió de que s’ha de reduir. 

En grups, hauran d’omplir una fitxa amb un còmic en blanc, aquest té un producte a la vinyeta 

central (Annex I). Els alumnes dibuixen/omplen les vinyetes que es troben abans (extracció-

fabricació-comercialització) de l’objecte i després (contenidors, transport i 

abocament/incineració) Per acabar es posa en comú el que han fet, tot reflexionant sobre els 

impactes de tot el procés de producció i consum de l’objecte. 

 

Activitats 5è i 6è 

 

Dinàmica dilluns 

 

Els hàbits de consum i les eines solució 

Objectiu: identificar les nostres formes de viure i consumir, analitzant possibles alternatives. 

 

Es dibuixa la silueta de 2 arbres a la pissarra, a sobre d’un dels arbres es posa la paraula eco 

friendly i a sobre de l’altre no eco friendly i es deixa un espai buit al centre de l’aula. 

S’aniran fen preguntes de resposta sí o no, llavors el grup es divideix en dues fileres, els que 

han contestat sí i els que han contestat no (Annex 3). 

 

Exemple preguntes: 

• Compreu d'objectes de segona mà freqüentment? Resposta eco friendly: si 

• Acostumeu a comprar només en supermercat? Resposta eco friendly: no 

• Aneu a comprar aliments a establiments de proximitat? Resposta eco friendly: si 

• Compreu a granel? Resposta eco friendly: si 

• Reutilitzes normalment els envasos de vidre? Resposta eco friendly: si 

• Utilitzes Vinted o Wallapop? Resposta eco friendly: si 

• Acostumes a utilitzar piles recarregables? Resposta eco friendly: si 

• Saps on es troba el punt verd del tu barri? Resposta eco friendly: si 
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Si el grup és més gran en la resposta eco friendly, s’emplena una mica la figura de l’arbre eco 

friendly, i si hi ha més número d’alumnes en la resposta no eco friendly, s’omple una mica 

l’arbre no eco friendly (les respostes que son eco i no eco es troben estipulades en un full amb 

les preguntes). Quan s’han fet totes les preguntes, el grup es situa en rotllana i es fa una 

reflexió sobre els hàbits de consum i proposant solucions. 

 

Dinàmica dimarts 

 

Mercat d’intercanvi 

Objectiu: fomentar la reducció i la reutilització aprofitant una activitat que impulsi les aptituds 

creatives dels alumnes. 

 

Es divideix la classe en diferents grup i cada un fa el disseny d'un mercat d'intercanvi 

(promoció, que intercanviarien...). Prèviament s’ha fet una petita introducció amb tota la classe  

parlant de maneres de reduir i ensenyant el PowerPoint de l’activitat de residus salvatges. 

 

➔ Eix temàtic: Alimentació 

 

Activitats 1r i 2n 

 

Dinàmica dimecres 

Quant costa el que mengem? 

Objectiu: aprendre el que implica obtenir els productes alimentaris que consumim i el seu 

cicle de vida. Conèixer els diferents elements que influeixen en la producció agrícola. 

Mitjançant uns globus que s’aniran omplint, es representen quantitativament els diferents 

factors que intervenen en l'obtenció d’un producte alimentari:  hi ha de 5 colors diferents → 

CO2, energia, aigua, conreus, envasos/botiga. Es fa reflexió sobre productes de km0 i 

s’explica el cost del viatge d’un aliment fins que arriba al nostre plat. 

 

Dinàmica dijous 

 

La granja ambiental 

Objectiu: plantejar i pensar sobre l’eficiència d’una granja i treballar la importància de les 

interaccions entre els diferents elements que la configuren. 
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Primer s’ensenyen unes imatges sobre diferents parts que ha de conformar una granja: 

animals, dipòsit d’aigua, aliments, hort, compostador, femtes, treballadors, etc. 

Es col·loquen les imatges per la paret de l’aula i mitjançant uns cordills de llana els alumnes 

han de connectar-les. L’educador pot fer comentaris i avisar de quines interconnexions falten 

i preguntant com poden fer que la granja sigui eficient i el més respectuosa possible amb el 

medi ambient. 

 

Activitats 3r i 4rt 

 

Dinàmica dimecres 

 

Estudiem les 4 estacions: els productes de temporada 

Objectiu: ensenyar els productes de temporada i proximitat, que els infants descobreixin quins 

són els productes que creixen a cada temporada/estació de l’any i relacionar els productes de 

temporada amb àpats que es poden fer. 

 

Es fica una cartolina a la pissarra on es troben escrites les diferents estacions (al mig de la 

cartolina hi ha una zona pels productes que trobem tot l'any). Els nens i nenes han de col·locar 

imatges de diferents productes on pertoca amb l’ajuda de l’educador (Annex 3). Es finalitza 

ensenyant el calendari de fruites i hortalisses de la OCU (Annex I) i explicant el terme producte 

de temporada i la seva importància. 

 

Dinàmica dijous 

 

El malbaratament alimentari 

Objectiu: comprovar quins hàbits de compra tenim i visualitzar altres maneres de omplir la 

nostra cistella i treballar formes d’evitar el malbaratament alimentari. 

 

Es dibuixa un esquema del camí que segueixen els productes alimentaris. Sector primari→ 

Sector secundari→ Sector terciari (consumidors). Seguint l’esquema es van introduint els 3 

tipus de malbaratament en cada sector: agricultura (malbaratament 1), consumidors/escoles 

(malbaratament 2 i 3). A la part de l’agricultura es posa un vídeo sobre espigoladors i quan 

s’arriba a la part dels consumidors es posa vídeo sobre consells per evitar el malbaratament 

a casa. Per últim es dibuixa una nevera i els alumnes van dient com l'omplirien seguint el 

consell del vídeo. 

 



22 
 

 

Activitats 5è i 6è  

 

Dinàmica dimecres  

 

Coneguem el consum ecològic 

Objectius: aprendre sobre les opcions alternatives d’alimentació que existeixen, conèixer una 

entitat de consum ecològic i analitzar la publicitat actual en l’àmbit de consum alimentari 

 

Consta de 2 apartats: primer una videoconferència en directe amb el Cabàs (associació de 

consum ecològic) i segon es posen un o dos anuncis de productes alimentaris industrials i 

s’analitza amb la classe com influeix la publicitat en els hàbits alimentaris. 

 

Dinàmica dijous 

 

El món en el que vivim  

Objectiu: debatre, pensar i visualitzar la realitat de la societat, i pensar formes de evitar el 

malbaratament alimentari, així com identificar quins elements formen part del procés de 

producció d’aliments. 

 

Es van plantejant diferents afirmacions sobre hàbits de consum i estil de vida i es pregunta als 

alumnes si creuen que es veritat o fals. A continuació es fa una posada en comú i es va 

treballant frase per frase, de manera que es pregunta perquè han contestat això i si hi estan 

d’acord. 

 

Dinàmica Divendres (cloenda setmana 2) 

 

Fer mural resum per classes sobre residus/consum i sobre alimentació. Cada franja d’edat 

ho pot fer segons el que hagi treballat. 

 

Cloenda programa educatiu 

 

Com a cloenda de la unitat didàctica s’ha escollit el curs de 6è per a la realització de la darrera 

activitat del programa, ja que són els curs de més edat i poden tenir la capacitat per aprofitar 

i adquirir els coneixements necessaris de major complexitat. 

 

Aquesta última activitat de clausura consisteix en la utilització de la calculadora SUSLA. 
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En aquesta sessió, l’educador, davant de la classe, realitzarà el càlcul de la petjada de carboni 

d’una persona tipus. Amb aquesta acció es pretén posar de manifest les 4 temàtiques 

treballades durant el programa escolar plantejat i com tenen íntima relació en la configuració 

de la nostra petjada de carboni i de material. Finalment s’anima a que els alumnes realitzin 

l’exercici també amb les seves famílies a casa. 

 

6.2 Programa P3 – P5 

 

Setmana 1 

 

➔ Eix temàtic: Mobilitat 

Dinàmica dilluns  

 

Memori dels transports  

Objectiu: tenir un primer apropament a diverses tipologies de transport de forma visual. 

 

Joc de memori amb cartes amb diferents transports (Annex I) i després es fa una classificació 

de transports més sostenibles o menys sostenibles. 

 

Dinàmica dimarts 

 

1a part: Conte dels 3 amics 

Objectiu: exposar estils de vida respectuosos amb el medi mitjançant una activitat lúdica i 

atractiva pels infants. 

 

Es planteja un conte de 3 amics que van viatjant pel món i es va plantejant com ho fan, es van 

trobant amb decisions que han de prendre (transport, aliments, on tiren els residus, etc) i es 

va configurant una història posant de manifest maneres de respectar l’entorn. 

 

 -2a part: Troba les diferències  

Objectiu: visualitzar medis de transport mitjançant un joc, que alhora promogui el 

desenvolupament cognitiu dels alumnes. 

 

Els nens fan unes fitxes de trobar les diferències amb imatges de diferents transports (Annex 

I). 
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➔ Eix temàtic: Energia 

 

Dinàmica dimecres 

 

Memori  energètic 

Objectiu: introduir les diferents fonts d’energia que existeixen mitjançant una activitat visual i 

atractiva. 

 

Per grups, la classe fa un joc de memori amb fitxes amb diferents fonts d’energia: solar, eòlica, 

nuclear, hidràulica i combustibles fòssils (Annex I). 

Amb P5 s’afegeix un altre joc, en el que han de relacionar la font d’energia amb la forma en 

que la utilitzem. Exemple: Font: Sol→ Placa Solar. 

 

Dinàmica dijous 

 

Els racons energètics 

Objectius: posar de manifest els espais de l’aula que es troben íntimament relacionats amb 

la producció d’energia i parlar de maneres d’evitar la pèrdua d’aquesta. 

L’educador parla de que dintre de l’aula i a l’escola hi ha una sèrie de llocs anomenats els 

racons energètics. Punts relacionats amb diferents formes d’energia: elèctrica, tèrmica, 

temperatura i lumínica. Es reparteixen unes enganxines (Annex I) representatives de cada 

tipus de racó i amb l’ajuda de l’educador els nens busquen els diferents racons i enganxen les 

enganxines corresponents. Exemple: enganxina de la temperatura: a la porta. 

Setmana 2 

 

➔ Eix temàtic : Residus/Producció i consum 

Dinàmica dilluns 

 

Quin camí més brut! 

Objectiu: treballar el tractament de residus i el sistema de abocament mitjançant els 

contenidors de colors d’una forma divertida i en un espai obert. 

 

Es col·loquen plàstics, bosses, capses, escombraries i tot tipus de coses al pati i es crea un 

camí de residus.  
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Es fa passar als nens pel camí i es comenta cada residu amb l’ajuda de la guia de preguntes 

i comentaris preparada per a l’activitat (Annex I). Tot això mentre que es va col·locant cada 

residu en una bossa diferent, corresponent a cada contenidor.  

 

Dinàmica dimarts 

 

Què menja cada contenidor? 

Objectiu: assolir els continguts sobre la correcta distribució de residus. 

 

S’amaguen unes imatges de residus per tota l’aula i els nens han de buscar-les. Un cop les 

han trobat aniran aixecant-se un per un i aniran classificant-les en el contenidor que li pertoca 

a cada un d’aquests residus (Annex 3. Prèviament s’han escrit a la pissarra els noms: 

envasos/plàstic, paper/cartró, vidre, orgànic, resta i altres. 

 

➔ Eix temàtic: Alimentació 

Dinàmica dimecres 

 

Quin aliment és aquest? 

Objectiu: visualitzar diferents tipologies d’aliments, treballant aspectes com els colors, 

l’època, classe de producte (verdura, fruita, etc...). 

 

S’ensenyen fotos de diferents hortalisses, fruites, plantes, tubercles.. i es diu el nom amb un 

paper, després es barregen les fotos i els papers amb els noms i han de adjuntar el nom amb 

l’aliment corresponent. Finalment es disposen unes imatges d’aliments en blanc i negre 

(Annex I) per que els infants les pintin (Annex 3).  

 

Dinàmica dijous 

Muntem una granja 

Objectiu: posar de manifest d’una forma visual les diferents parts que configuren una granja 

i com es poden interconnectar. 

 

Es presenten una sèrie d’imatges en DinaA3 de diferents espais i seccions que ha de 

presentar una granja (seccions d’animals, aigua, subministrament d’energia, aliments, 

treballadors, etc). Els nens i nenes es fiquen en rotllana i conjuntament amb l’educador van 

configurant la granja. 
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7. CONCLUSIONS 

 

En general l’experiència ha resultat molt positiva i innovadora per al centre. S’han vist 

involucrats un gran nombre d’actors que han treballat i fet un esforç conjunt (educadors, 

mestres i alumnes) i ha servit per potenciar i promoure la creació d’una comissió de 

sostenibilitat d’alumnes representants de cada curs, i d’aquesta manera propiciar accions que 

millorin i promocionin la sostenibilitat i funcionament del centre escolar.  

 

1. Els objectius establerts són força realistes i s’han pogut assolir tots en major o menor 

mesura dintre dels marges del programa i del temps del que s’ha disposat per a la seva 

realització. Sobretot s’ha aconseguit potenciar l’ús de l’aplicació SUSLA, fomentar 

l’acció en el propi entorn escolar i s’han desenvolupat molt bones sinergies entre 

mestres, educadors i alumnes. 

 

2. Els continguts establerts en una unitat didàctica moderna d’aquesta tipologia han 

d’incloure la vessant ecològica i integrar-la amb una vessant social. Com comenta 

Garcia (2001), és important no presentar una ideologia dogmàtica ni obligar a agafar 

uns coneixements com a absoluts, sinó presentar una sèrie de continguts alhora que 

es promocioni el pensament crític i la reflexió, per tal de cada un dels individus 

receptors tingui la possibilitat de crear la seva pròpia ideologia i capacitat d’ 

aprenentatge per l’acció. 

 

3. És vital que els encarregats de portar a terme les activitats tinguin la major disponibilitat  

possible i un grau elevat de coneixements sobre les temàtiques presentades. 

 

4. La posada en pràctica de la Unitat Didàctica s’ha vist beneficiada pel fet de que l’escola 

ha aturat la seva activitat habitual per centrar-se en el projecte de centre. Això és molt 

útil per centrar els esforços i els recursos tants humans, com materials, en la realització 

òptima del programa. Per altra banda, els espais dintre de les escola disposaven de 

les eines i llocs adequats per a portar a la realitat les dinàmiques plantejades i els 

espais fora de l’escola també han resultat ser adients per tal de realitzar les activitats. 

 

5. El cicle infantil requereix d’activitats molt bàsiques però que siguin interactives i 

cridaneres, mentre que a mesura que va augmentant l’edat es poden realitzar tallers i 

exercicis d’una complexitat relativament major, més reflexius i on es prioritzi la 

participació i raonament crític. 
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6. El fet de realitzar moltes activitats de temes diferents en un marge de temps 

relativament curt (2 setmanes) pot fer que no quedin ben establerts certs conceptes o 

no s’adquireixin del tot els coneixements. De manera que reduir el temps de programa 

(potser 1 setmana) i treballar només una temàtica pot ajudar a aprofundir més en 

aquesta i així aprofitar més els exercicis. Això també donaria més marge de temps 

alhora de fer les dinàmiques, ja que hi va haver moltes activitats que es van poder 

realitzar amb una 1 hora de marge però d’altres requeririen de 15/30 minuts extra. 

 

7.1 Propostes de millora 

 

Un cop realitzada la experiència i rebut el feedback dels agents implicats a través de 

l’avaluació implementada, es presenten una sèrie de possibles alternatives i opcions de millora 

generals de la proposta educativa: 

 

- Utilitzar presentacions PowerPoint més dinàmiques, àgils i de fàcil enteniment per a 

l’alumnat. 

- Dissenyar activitats amb major part creativa per part dels alumnes. 

- Major nombre d’activitats a l’aire lliure. 

- Organitzar més visites i interaccions amb professionals del sector mediambiental. 

- Centrar una temàtica per cicle. 

- Ampliar les temàtiques treballades (biodiversitat, ecofeminisme, recerca d’informació i 

economia ecològica i emergència climàtica). 

- Realitzar una setmana de programa de sostenibilitat per trimestre on es treballi únicament 

una temàtica. 

- Realitzar una mateixa activitat adaptada a diferents cursos. 
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9. ANNEXES 

Annex 1. Material didàctic 

 

➔ Eix temàtic: Mobilitat 

 

• Memori del transport. P3-P5 
 

 

 
 

 

• Material per a l’activitat de trobar les diferències. P3-P5 
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• Fitxes activitat Definim el transport (mestres i alumnes). 3r i 4rt 
.  
Mestres: 
 
 

 
 
 
Alumnes: 
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➔ Eix temàtic: Energia 

 

• Memori energètic. P3-P5 
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• Enganxines activitat Racons energètics. P3-P5 

 

 

 

• Fitxes activitat Reflexionem sobre l’energia. 3r i 4rt 

 

Fitxa 1                                                    Fitxa 2 
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Fitxa 3                                                Fitxa 4 

 

 

➔ Eix temàtic: Residus/Consum i producció 

 

• Guia elaborada per a la realització de l’activitat “Quin camí més brut”.  P3-P5 

 

Guia de preguntes i comentaris del recorregut de residus 
 

Residu Orgànic: 
 

o aquest és el menys problemàtic, perquè la natura s’encarrega de 
descomposar-lo i incorporar-lo al sòl que les plantes aprofiten per créixer, 

o abans tot era de materials orgànics i a la llarga no hi hauria problema, tot i que 
es poden acumular coses i provocar problemes “puntuals”: les restes de menjar 
poden portar infeccions, la fusta pot estellar-se, etc. 

o per tant, es podrien llençar al terra les coses orgàniques sense problemes… a 
menys que estiguem en un lloc urbà, o un camí per on passa molta gent… 

o el problema d’un residu orgànic és que estigui en un mal lloc i la seva 
descomposició, encara que sigui beneficiosa per la natura, sigui un problema 
per la gent 

o les incineradores d’escombraries volen una determinada quantitat de brossa 
orgànica perquè al seu “combustible” hi hagi prou humitat, i per això no els 
agrada que tot es composti (són un actor “dolent” del complex món de les 
deixalles, i a més es venen sempre com una solució molt bona i ecològica, per 
exemple aprofiten l’energia que es genera en cremar i a això li diuen “energia 
verda”)    
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o Preguntes possibles: 
▪ la closca d’ou és orgànica? (sí) un tap de suro? (sí) els cabells i les 

ungles? (sí) les pedres? (no) 
▪ quan es pot dir que una cosa és orgànica? (quan ve d’un ésser viu)  
▪ què necessita una peça de fruita per descomposar-se ràpidament? 

(humitat, temperatura moderada i aire, perquè els descomponedors 
puguin viure bé fent la seva feina, i també restes de fulles perquè tinguin 
el menú compensat: la fruita aporta molt nitrogen, les fulles carboni) 

▪ què passa si no hi ha aire? (que no es descomposa, sinó que fermenta 
i fa mala olor) 

▪ qui és el descomponedor més famós? (el cuc Baduc) 
 
 

Residu de paper: 
 

o és orgànic en bona part, tot i que no és un aliment massa bo pels animalons 
que descomposen, ja que només té carboni i poca cosa més, costa que el 
puguin menjar i és molt lent, de manera que s’han fer prospeccions a abocadors 
i, a llocs on fa moltíssims anys que s’ha dipositat guies de telèfons, aquestes 
han sortit intactes 

o les incineradores volen sobretot molt paper en el seu “combustible” perquè 
crema molt bé 

o el paper pot ser reciclat o no, però a vegades té un % de reciclat  
o i a més pot ser “ecològic” o no, però això es pot referir a que no han fet servir 

clor en la seva fabricació o a altres coses 
o el paper és molt antic, és un material reciclable 100% i es fabrica a partir de 

plantes; el problema pot ser fer-ne servir massa (el que està passant ara 
mateix) perquè llavors la pressió sobre les plantacions d’arbres de papers és 
excessiva, cal un ritme de consum lent 

o i el procés de reciclatge és més net quant menys tintes tingui el paper 
o la fabricació de paper requereix molta aigua i energia 
o Preguntes possibles: 

▪ el paper és orgànic? (sí, ve dels arbres, però en fem tant i es pot reciclar 
tan bé, que val la pena separar-lo i reciclar-lo, i a més no es composta 
bé a menys que es barregi amb molta brossa orgànica) 

▪ quin és el paper més pesat? (el BOE) 
▪ com es recicla el paper? (es desfà amb aigua i amb motlles s’ajunta la 

pasta de paper, deixant-la eixugar) 
 
 
 

 Residu Plàstic: 
 

o És orgànic, però fossilitzat com a petroli, la seva composició és molt estranya 
a la natura i no hi ha gairebé animalons o bacteris que el mengin 

o la seva extracció amb pous de petroli és molt contaminant 
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o el petroli és un líquid que es divideix en diferents fases (procés anomenat 
“craquing”), per exemple d’una es treu el querosè, d’una altra el dièsel, d’una 
altra les gasolines, etc. I el plàstic surt d’una d’aquestes fases, però en realitat 
de moltes fases, perquè hi ha molts tipus de plàstic 

o  de fet “plàstic” és un adjectiu, no un substantiu com “paper” o “vidre”, i això és 
perquè són molts materials que tenen la característica de ser plàstics 

o el seu ús es va disparar a partir de les guerres mundials, ja que els països 
enfrontats es feien boicots i no arribaven materials que necessitaven per la 
indústria, i el plàstic va poder substituir-ne molts 

o és un material que surt barat perquè ve “subvencionat” per l’extracció dins de 
la indústria del petroli, però és car ecològicament parlant 

o el plàstic no es degrada, sinó que es trenca en trossos petits que es deixen de 
veure, però omplen els ecosistemes i també a les cadenes tròfiques, de fet ja 
tenim plàstic dins del cos (nosaltres i els animals) 

o als abocadors s’hi queda gairebé per sempre i a les incineradores és 
responsable de la generació de molts productes tòxics 

o el producte més tòxic que es coneix, que és la dioxina, és resultat de cremar 
plàstic amb matèria orgànica 

o el canvi més important que ens tocarà viure en els propers anys és la 
substitució del plàstic, perquè s’ha fet molt present a les nostres vides però 
atenció! no serveixen els substituts de “plàstics biodegradables” ni coses així, i 
en general tot el que sigui d’un sol ús, el que cal és productes que durin molt 
de temps 

o Preguntes possibles: 
▪ d’on surt el plàstic? (es fabrica a partir del petroli) 
▪ on feu servir plàstic? (a tot arreu) 
▪ el plàstic pot ser dur? (sí) 
▪ quan es va inventar el plàstic? (entre els segles XIX i XX, quan vivien 

els avis dels avis més o menys) 
▪ hi ha algun animal que es pugui menjar el plàstic? (no) 
▪ per què plàstic rima amb fàstic? (perquè és un problema greu pel medi 

ambient) 
 
 

Residu de vidre: 
 

o el vidre és molt reutilitzable, però el problema és que no el reutilitzem, sinó que 
al contenidor es trenca i cal reciclar-lo 

o el reciclatge del vidre gasta moltíssima energia perquè cal fondre el vidre, una 
mica menys però que durant la fabricació 

o el vidre, si no té plom i altres productes, és perfecte per transportar aliments i 
coses així; té mala premsa però perquè es trenca, però és perquè es troba dins 
de la societat d’usar i llençar, mentre que amb un altre ritme més pausat seria 
més fàcil gestionar-lo  

o en realitat, qui li posa mala prensa és la indústria globalitzada, perquè no pot 
transportar materials alimentaris a molt llargues distàncies, però sí es pot fer 
servir per fer-ho en distàncies curtes: quan van substituir el vidre pel tetra-brick, 
es van matar milers de vaques a Espanya perquè vam començar a consumir 
llet d’Holanda. 
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o Preguntes possibles: 
 

▪ quantes vegades es pot rentar una ampolla (de cava, per exemple) 
abans de que de tant ús ja estigui feta tan malbé que no es pugui rentar 
més? (entre 40 i 60 vegades) 

▪ a partir de quin material es fa la sorra? (d’una sorra) 
▪ com es fa una ampolla “a mà”? (es fon la sorra i es forma una pasta que 

si es bufa agafa la forma que volem) 
▪ quin problema hi ha en la fabricació del vidre? (l’energia que cal, ja que 

s’han d’aconseguir més de 1000º C) 
▪ hi ha algun animal que es mengi el vidre? (no) 
▪ què passa si una ampolla es trenca en trossets molt petits? (que torna 

a ser sorra) 
 
 

Residus mixtes: 
 

o les sabates esportives són l’exemple perfecte de producte multimaterial, que 
no es pot reciclar perquè costen de separar, o el tetra-brick;  

o per molt que puguin dir que són “reciclables” no vol dir que siguin finalment 
reciclades i molt menys tots els materials que composen el producte, i a més 
aquesta separació+reciclatge sol ser molt costós energèticament 

o Preguntes possibles 
▪ quins diferents materials hi ha en un tetrabrick? (4) i en un cotxe? (molts, 

sobretot en els nous perquè són molt tecnològics) i en una sabata? 
(plàstic, roba/tèxtil, metall, cuir? cautxú?). 

 

 

• Activitat els 3 racons (imatges racó 1 i memori racó 2). 1r i 2n 

-Racó 2 
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-Racó 1 
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• El còmic dels objectes (2 exemples). 3r i 4rt 
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➔ Eix temàtic: Alimentació 

 

• Imatges per colorejar activitat Quin aliment és aquest?. P3-P5 
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• Calendari complementari a l’activitat Estudiem les 4 estacions: els 
productes de temporada. 3r i 4rt 
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Annex 2. Programa educatiu 1r-6è (format taula) 

 

 

SETMANA 1 

  

  

  

 

 

MOBILITAT 

 PRIMER I SEGON DE PRIMARIA  

  

  

 ACTIVITAT 

    (dilluns) 

És sa com anem a l’Olivera? (Mapa d'itineraris) 

Objectiu: estudiar com els escolars es desplacen per arribar a l’escola, analitzar alternatives de 

desplaçament, discutir sobre la necessitat de desplaçar-se, de tenir vehicle propi 

 

Mapa del barri on es marca amb cintes el recorregut de cada nen (gris: cotxe, moto, verd: bus, bicicleta i 

groc: caminant) → 1r i 2n 

Fer reflexió de la quantitat de gent que va en cotxe a l’escola, que això genera moltes emissions de CO2 

Proposar alternatives :Anar caminant amb els amics,  Bicing, Patinets, Bus 

MATERIAL 
Mapa dinaA3 del barri 

Rotuladors de colors gris, verd i groc  

  

 DIA I HORA 

1r (3 grups) → Dilluns 11.30h - 12.30h → 30 min mapa + 30 min reflexió 

2n→ Dilluns 15.00h a 16.15 h → 30 min mapa + 30 min reflexió 



44 
 

  

 ACTIVITAT 

   (dimarts) 

Una volta pel barri 

Objectiu: identificar els diferents tipus de transport de primera mà 

 
1 pas (a l’aula) es fa una pregunta inicial: quins són els transports que creieu que trobarem més? i Quan 
veniu a l’escola us fixeu en quin tipus de vehicles hi ha per carrer? Com aneu a les extraescolars? 
Quin creieu que és millor? i després de que contestin es diu: i pel medi ambient? quin és millor?  
 
2n pas: cada grup es dividirà en petis grupets (cada grup portarà una llibreta per apuntar) L’educador i el 
grup sortirà al carrer i realitzarà un recorregut pels voltants tractant de veure diferents tipus de transport: 
cotxe, moto, bus, bici si es possible i fins i tot si es veu passar una avió (el recorregut es pot anar 
improvisant). 
 
3r pas: quan s’arriba a un medi de transport, es fa un stop i es parla de quants transports han vist 
d’aquest tipus: poc, bastant, molts. Ens plantegem si és un transport bo o dolent pel medi ambient i tot el 
que requereix aquest medi per funcionar(carreteres, gasolina, parades, aeroports, camins, pintures per 
carreteres i tot el que això pot implicar) 
 
4rt pas: es torna la classe i es fa una rotllana, es van preguntant pels diferents transports 1 a 1 a veure 
el que han apuntat. Reflexió sobre la quantitat de transports d’un tipus i veure que això implica un 
impacte. 
 

 

MATERIAL 
Llibreta, bolígrafs 

DIA I HORA 
1r (3 grups)→ Dimarts : 11:30h- 12:30h 

2n→Dimarts : 15:00h-16:30h 
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SETMANA 1 

  

 

 

 

 

MOBILITAT 

 TERCER I QUART DE PRIMARIA  

 

 

 

ACTIVITAT 

   (dilluns) 

Definim el transport 

Objectius: conscienciació sobre els impactes i les característiques dels diferents mitjans de transport a 

nivell global. 

Es proposa una pluja d'idees sobre els mitjans de transport que coneixen, així com la utilitat de cadascun 

d'ells. 

Per parelles o en grups completen la roda amb adjectius o característiques que es puguin relacionar amb 

els mitjans de transport 

A continuació es presenta un text que ela alumnes han de llegir i emplenen els formatgets que pertanyen 

a cada transport segons la seva emissió de gasos d’efecte hivernacle. 

 

Explicació impactes ambientals + sanitaris del transport 

MATERIAL 
Pissarra, fulls en blanc 

DIA I HORA 
3er →Dilluns: 11.30h - 12.30h (3 grups - 1,5 grups) → 30 min mapa + 30 min reflexió 

4t → Dilluns: 15.00h a 16.15 h → 30 min mapa + 30 min reflexió 
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ACTIVITAT 

  (dimarts) 

 

 

 

 

El transport del futur 

Objectiu: treballar la creativitat i plasmar les reflexions treballades en la sessió anterior 

Pensar quants kg de CO2 genera una BICI/ COTXE / CAMIÓ/ TREN / VAIXELL / AVIÓ/ en un determinat 
trajecte (p.e de BCN a Madrid/ Sevilla) 

Creació per part dels alumnes d’un transport que contamini poc o res.  
Quines característiques té, com és : que l’hagin de dibuixar i presentar-lo a la classe. 

  MATERIAL 
 

Fulls, bolis, llapissos de colors 

 

DIA I HORA 
3r→Dimarts : 11:30h- 12:30h 

4rt→Dimarts : 15:00h-16:30h 
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SETMANA 1 

 

 

 

 

MOBILITAT 

CINQUÈ I SISÈ DE PRIMARIA  

 

 

ACTIVITAT 

   (dilluns) 

 

El cost del transport 
Objectiu: veure l’impacte que comporta l’estil de vida actual en quant al transport a escala global i com afecta 
al medi ambient 

El mestre demana els alumnes que pensin 4 o 5 objectes d'ús quotidià i diguin de quin lloc provenen. A 
continuació es demana que es mirin les etiquetes de la samarreta que porten i s’apunta a la pissarra els 
diferents països que van sortint. Es fan grups de treball de 5 alumnes, cada grup tindrà un text d’un tema 
diferent (alimentació, turisme, roba, aparells electrònics…) 

Es demana als alumnes que, després de llegir el text, apuntin quin impacte té el transport relacionat amb 
aquesta temàtica, i pensin alternatives per poder reduir tot aquest camí que fa el producte/bé o persona. 

MATERIAL 
Fitxes amb els texts 

DIA I HORA 
5è → dilluns: 11:30h- 12:30h 

6è → dilluns: 15h -16:15h 
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ACTIVITAT 

  (dimarts) 

La ciutat sostenible 
Objectiu: promoure el pensament crític dels alumnes, i l'ordenació del territori sostenible. 
 
1r pas: preguntar com creuen que és Sant Cugat a nivell sostenible? i Barcelona? (segurament és més 
complicat al ser més gran i tenir molta més gent). 
 
2n pas: Explicació del que pot ser  una ciutat sostenible (Una ciutat sostenible és una ciutat resilient als 
impactes adversos del canvi climàtic que identifica i redueix les vulnerabilitats de la seva població i incrementa 
la capacitat adaptativa, així com gestiona els riscos de desastre.) Oslo, Estocolm, Singapur.. 
 
Fer dibuix inventat a la pissarra, potser ciutat circular amb carrers i distribució en forma radial, amb 
establiments i infraestructures de transports ben distribuïdes i no centralitzades. 

• què són espais verds? 
• on es posarien espais verds? 
• on es posarien els serveis necessari per la població? sanitat, educació, transport (estacions…), 

depuració d’aigües, punts verds/deixalleries (poden ser mòbils…)... 
• quins camps necessita al seu voltant? (alimentació) i horts urbans? 
• quines indústries necessita? 
• d’on trauríem l’energia? 
• centres de formació i educació ambiental? 

 
3r pas: es divideix la classe en grups de 5 alumnes per exemple  i  cada grup ha de crear la seva ciutat 
sostenible en un mural mitjançant pintures i altres materials i després posar-ho en comú  
 

MATERIAL 
Cartolines, llapis, bolis, llapissos de colors 

DIA I HORA 
5è → Dimarts : 11:30h- 12:30h 

6è→ Dimarts : 15:00h-16:30h 
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SETMANA 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITAT 
(dimecres) 

Estalviem energia! 
Objectiu: estudiar les classes d’energia que utilitza la societat, plantejar, pensar i elaborar llistat 
de propostes d’accions per estalviar energia 
 
1.  Demanar exemples als nens d’on hi ha  energia  
Introduir més exemples d’on trobar energia → (nosaltres, llums, mòbils, cotxes,  calefacció…) 
Profunditzar en energia del seu dia a dia. 
2.  Explicar perquè és dolent gastar massa 
  energia ( explicar que si fem servir massa energia es produeixen uns gasos dolents per la 
Terra i per la salut, el CO2) 
3.  Què poden fer per reduir l’energia que consumeixen. Explicar que per salvar el planeta han 
de millorar alguns  hàbits:  tancar llums, dutxar-se ràpid, no tenir la calefacció massa alta, 
tancar persianes quan és de nit per mantenir la calor a casa, la temperatura a casa 20Cº, 
tancar interruptors si no es fan servir, utilitzar  llums LEDS…)   
Consells per moderar el consum. gencat.cat 
4.  Que s’adonin que un acte a casa pot repercutir a tot el món (relació Temperatura a casa i 
afectació als pols) 

 
MATERIAL 

Projector, ordinador, fitxes sobre les fonts d’energia 
 

 
DIA I HORA 

1r→ Dimecres: 11:30- 12:30 
2n→ Dimecres: 15:00- 16:30 
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ACTIVITAT 
(dijous) 

 
Els espais energètics de L’Olivera 
Objectiu: analitzar quins espais de l’escola es troben relacionats amb el consum energètic i visualitzar maneres 
de reduir el consum energètic 
 
Es fa petita introducció, recordatori dels diferents tipus de fonts d’energia. 
S’estipulen diferents punts de l’escola relacionats amb la pèrdua i producció d’energia: finestra, estufes, llums, 
etc. 
Es divideix la classe en grups i cada grup de classe treballa un racó i analitza i estudia com es genera o es perd 
energia en aquests llocs. 
 

 
MATERIAL 

 
 
 

DIA I HORA  
1r→Dijous:  11:30- 12:30 
2n→Dijous : 15:00-16:30 
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SETMANA 1 

  

 

 

 

 

 

 

ENERGIA 

 TERCER I QUART DE PRIMARIA  

  

  

    ACTIVITAT 

    (dimecres) 

 

 

Reflexionem sobre l’energia 
Objectiu: obtenir una visió global de les fonts energètiques que s'empren en la societat i analitzar com 
són, i quines s’utilitzen aquí. 
 
Primer es pregunta si saben els tipus de fonts d’energia que hi ha i anar plantejant-los a la pissarra.  
Després es passa un PowerPoint on es presenten imatges de les següents fonts d’energia: solar(1), 
eòlica(2), geotèrmica(3), mareomotriu(4), hidràulica(5), biomassa(6), en aquest ordre, però sense el 
nom posat, es pregunta quina és cada una i es diu el nom . Es fa una breu explicació de cadascuna. 
 
Seguidament es fan 6 grups de 4 alumnes i un de 5. A cada grup se li reparteix una fitxa amb el nom 
d’una de les energies i algunes dades/característiques sobre aquesta. Es deixa un temps perquè ho 
llegeixen i pensin com rebatre als companys, ja que després d’aquesta estona(5-10 min), es farà un 
rol de debat, on cada grup haurà de defensar quina energia seria la millor per implementar a l'escola.  

 MATERIAL 
Projector, ordinador, fitxes sobre les fonts d’energia 

DIA I HORA 
3r→ Dimecres: 11.30h - 12.30h  

4rt → Dimecres: 15.00h a 16.15 h 
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     ACTIVITAT 

        (dijous) 

El cicle energètic 
Per grups elaboren uns esquemes que consisteixen en 3 parts: font d’energia (a), en que es 
transforma aquesta energia(b) i el residu que es genera(c).  
Exemples:  
 
1r pas: es fa un repàs de les energies vistes en l’activitat anterior i es pot afegir la nuclear i els 
combustibles fòssils (no renovables) 
 
2n pas: es parla de que tota energia ha de seguir un camí ja que no es crea ni es destrueix, es 
transforma. 
 
3r pas: es fica a la pissarra un exemple dels esquemes que hauran de pensar del camí que fa 
l’energia en diferents situacions, que consta de 3 parts:  font d’energia (a), en què es transforma 
aquesta energia (b) i el residu que es genera (c).  Exemple: 
 
a.            Font energia humans →  menjar 
b.            Energia → córrer, pensar, jugar, riure, la caslor… 
c.            Residu → caca 
 
4rt pas: es divideix la classe en 5 grups i pensen i elaboren aquests esquemes . 
 
Exemples:  
 
2) 
a.            Font d’energia →sol, vent… 
b.            Energia → electricitat (llum, ordinadors…) 
c.            Residu → CO2 

MATERIAL 
Fitxes per a l’activitat preparades prèviament 

DIA I HORA 
3er →Dijous 11.30h - 12.30h (3 grups - 1,5 grups)  

4rt → Dijous 15.00h a 16.15 h 
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SETMANA 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIA 

 CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA  

  

  

  

 

ACTIVITAT 

 (dimecres) 

La transició energètica i la petjada de carboni 

Objectiu: treballar el tema de la transició energètica, pensar accions per assolir un estat de baixa energia i estudiar 

concepte descarbonització 

 

1r pas: parlar de gasos efecte hivernacle i de DESCARBONITZACIÓ (explicar què és) 
 
2a part: es fa una pluja de preguntes de possibles solucions. 
 
3a part: dinàmica de “world café”. 
 

• Es fan 5 grups, es separen cada grup i es col·loquen al voltant d’una taula. A cada taula es col·loca un full DinA3 al 
mig 

• Una persona del grup serà la persona referència, la resta només estarà per resoldre cada pregunta i després 
canviar de grup a l’atzar. 

• Per cada pregunta, el grup es planteja les respostes i la persona de referència pren nota de la idea més important. 

• A continuació es fan els canvis de grup, cada persona de referència explica què ha passat en la pregunta prèvia 
(què ha dit el grup anterior) abans de contestar la propera pregunta (sobre l’anterior) 

• Es torna a repetir la dinàmica i un cop acabat, les persones de referència expliquen què ha passat al seu grup i 
quines han estat les respostes. 

 MATERIAL 
Fitxes amb tres espais on els alumnes escriuen els cicles energètics 

Bolis, llapissos. 

DIA I HORA 
 

Dimecres 11.30h - 12.30h  

Dimecres 15.00h a 16.15 h 
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ACTIVITAT 

(dijous) 

 

La nostra casa és respectuosa amb el medi ambient? 

Objectiu: fer que alumnes pensin i agafin una visió sobre com són les nostres llars energèticament, posar de 
manifest l'ús d’aparells més o menys eficients 
 

1r pas: es pregunta cuants alumnes tenen  una consola i com a mínim dos televisors a casa, es torna a fer la 
mateixa pregunta però amb una consola i 1 televisor. A continuació es pregunta cuants tenen rentadora, 
assecadora i rentavaixelles.També es pregunta si acostumen a deixar enchufada la tele i la consola. 
 

2n pas: Es presenta l’activitat i es comenta que realitzaran un plànol de casa seva. Es pot dibuixar un exemple a 
la pissarra. 
 
3r pas: Els alumnes fan un plànol sobre casa seva, on pinten/situen els electrodomèstics i aparells electrònics. 
Es diu que pintin en vermell aquells que es troben endollats contínuament 
 

4rt pas: reflexió final de si és necessari tants aparells electrònics, de com són les nostres llars i d’hàbits de 
consum d’electricitat. Amb el plànol davant es pregunten accions per moderar el consum d’energia. Es pot fer 
pluja d’idees i després visitar la pàgina web que es presenta a continuació, a veure quantes s’han dit. 
 

• Consells per moderar el consum. gencat.cat 

 

MATERIAL 
Fulls DIN A4 

Llapissos, bolis, llapissos de colors 

DIA I HORA 
Dijous 11.30h - 12.30h  

Dijous 15.00h a 16.15h 
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SETMANA 2 

  

  

  

  

  

 

Residus/ 

Consum i 

producció 

 PRIMER I SEGON DE PRIMARIA  

  

  

  

  

    

ACTIVITAT 

(dilluns) 

Els 3 racons 

Objectiu: adquirir coneixements sobre els residus plàstics, els contenidors de reciclatge i promoure el 

pensament i la visió sobre accions per reduir. 

L’aula es dividirà en tres racons, i els alumnes aniran rotant per cada racó per grups 

Racó 1: diferents contenidors de reciclatge i diferents residus i els han de classificar  

Racó 2: memory de cartes de residus de plàstic i no plàstic  

Racó 3 : idees per intentar reutilitzar els residus(llistat amb el nom de cada alumne) 

 

 MATERIAL 
Capses de mocadors o de sabates 
Imatges dels residus per al racó 1 
Memori per al racó 2 
Cartolina per racó 3 que porta l’escola 

DIA I HORA 
1r →Dilluns 11.30h - 12.30h 

2n → Dilluns 15.00h a 16.15 h  
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 ACTIVITAT 

(dimarts) 

Residus salvatges 
Objectiu: analitzar la realitat del abocament de residus actualment 

 
1a pas: es pregunta al grup: creieu que veureu molts residus?? On va la brossa que llencem?? Es 
pregunta si de camí a l'escola veuen molta brutícia 
 

2a part: es passa un vídeo sobre ciutat brutícia i sobre illes de plàstic, opcional posar vídeo “Basuraleza” 
(aquests són alguns dels vídeos proposats): 
 

Bangladesh, el país MÁS CONTAMINADO del mundo - YouTube 
ZABBALÍN: La ciudad de Egipto que vive entre toneladas de basura | Documental de RT - YouTube 
LA REALIDAD DE UN VERTEDERO | RoEnLaRed - YouTube 
UD Illes de plàstic - YouTube 
Las cinco islas de plástico que manchan el océano y ningún país quiere limpiar - YouTube 

¿Qué es la BASURALEZA? 🥫🌏 Consecuencias, proyectos y soluciones - YouTube 
 

3a part: es presenta un PowerPoint amb diferents imatges de zones amb brutícia i zones sense). Riu 
net/riu brut mar net, mar brut, supermercat/granel, abocador, planta de triatge, producte reciclat, 
producte Standard, animal amb plàstic, illes de plàstic, etc (reflexió sobre que es deixalla, com es 
contamina i com no, etc) 
 

MATERIAL 
Ordinador, projector 

DIA I HORA 
1r→Dimarts : 11:30- 12:30 

2n→Dimarts : 15:00-16:30 
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SETMANA 2 

  

  

  

  

Residus/ 

Consum i 

producció 

 TERCER I QUART DE PRIMARIA  

  

  

  

  

    

ACTIVITAT 

(dilluns) 

Que hi ha dins d’aquesta bossa? 

Objectiu: reflexionar sobre la producció de deixalles, sistema circular i la no producció de residus 

S’agafa na bossa de residus prèviament preparada i s’obre.. Es van extraient els diferents residus que es troben 
dintre de la bossa i es van formant diferents muntanyetes. Es diu en quin contenidor va cada muntanyeta.  

Un cop s’ha extret tot el que hi ha es pregunta quines coses més poden arribar a llançar a les escombraries o 
al contenidor de resta i s’apunten a la pissarra. Això és el que es diu “fracàs del sistema”. 

incineradora. 

Despés es regunta/parla de quines conseqüències pot tenir el continu abocament d’escombraries. 

 MATERIAL 
 

Cartes memory, petits contenidors (es poden utilitzar bosses de colors també o bosses blanques amb una 

etiqueta de color) i residus per llençar en aquests 

DIA I HORA 
3r→Dilluns 11.30h - 12.30h (3 grups - 1,5 grups)  

4rt→ Dilluns 15.00h a 16.15 h  
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ACTIVITAT 

  (dimarts) 

El còmic dels objectes 
Objectiu: identificar, mitjançant un procés creatiu, quins son els impactes de les primeres fases de la vida d'un 
objecte 

1r pas: es fa introducció sobre el cicle dels materials, fent èmfasi en les parts finals. 

2n pas: es fan grups de 5 alumnes i a cada grup la mestra li reparteix una fitxa amb un còmic en blanc amb un 
producte a la vinyeta central.  

3r pas: els alumnes dibuixen/omplen les vinyetes que es troben abans (extracció-fabricació-comercialització) 
de l’objecte i després (contenidors, transport i abocament/incineració, i finalment efectes dels abocadors o 
incineradores) 

4rt pas: es posa en comú els còmics i es reflexiona sobre els impactes de tot el procés de producció i consum 
de l’objecte. Les fases del procés prèvies a obtenir el producte també generen un impacte, D’aquesta manera 
s’arriba a la conclusió de que l’objectiu ha de ser reduir. 
 

MATERIAL 
Llapissos de colors, llapissos, fitxes amb el còmic preparades prèviament 

DIA I HORA 
3r→ Dimarts: 11.30h - 12.30h 

4rt → Dimarts: 15h - 16.15h 
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SETMANA 2 

  

  

  

  

  

 

Residus/ 

Consum i 

producció 

 CINQUÈ I SISÈ DE PRIMARIA  

  

  

  

  

    

ACTIVITAT 

   (dilluns) 

Els hàbits de consum i les eines solució 

Objectiu: identificar quins son les nostres formes de viure, de consumir, analitzant quines alternatives hi han. 

 

Es dibuixa la silueta de 2 arbres a la pissarra, a sobre d’un dels arbres es posa la paraula ecofriendly i a sobre 
de l’altre no ecofriendly 
 
Es separen les cadires i taules i es col·loquen enganxades a les parets, de manera que es deixa un espai buit al 
centre de l’aula. Es col·loquen dues taules a la part de davant de l'aula, però separades, i es col·loca un cartell 
a cada taula, un amb la paraula SÍ l'altre amb la paraula NO 
 
S’aniran preguntant les següents qüestions de resposta sí o no, llavors el grups es divideix en dues fileres, els 
que han contestat sí i els que han contestat no 
 
Si el grup és més numerós en la resposta ecofriendly, s’emplena una mica la figura de l’arbre ecofriendly i si hi 
ha més número d’alumnes en la resposta no ecofriendly, s’omple una mica l’arbre no ecofriendly (les respostes 
que son eco i no eco es troben estipulades en un full amb les preguntes. 
Quant s’han fet totes les preguntes, es posen tots els alumnes en rotllana i es fa una reflexió final. 

 MATERIAL 
Pissarra,2 cartells amb les paraules Sí i No. 

  

DIA I HORA 
1r→ Dilluns 11.30h - 12.30h 

2n → Dilluns 15.00h a 16.15 h  
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ACTIVITAT 

(dimarts) 

Mercat d’intercanvi 
Objectius: fomentar la reducció i la reutilització aprofitant una activitat que impulsi les aptituds creatives dels 
alumnes 
 
1a part: Com reduir. Pensar maneres de reduir (granel, roba de segona mà, objectes de segona mà, repàs de 
eines activitat anterior…) 
 
2a part: es passa el PowerPoint de residus salvatges, es va comentant i quan s’arriba a la diapositiva on es 
parla de mercat d’intercanvi l’educador s’atura. 
 
3a part: donar una segona vida a un residu perquè es converteixi en un material útil de nou: es divideix la classe 
en diferents grup i cada un fa el disseny d'un mercat d'intercanvi (promoció, que intercanviarien...) 

 
 

MATERIAL 
Caixes de sabates, ampolles, oueres, pintures… 

 

 

DIA I HORA 
5è→ Dimarts: 11.30h - 12.30h 

6è → Dimarts: 15h - 16.15h 
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SETMANA 2 

  

  

  

  

  

 

ALIMENTACIÓ 

 PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA  

  

  

  

 ACTIVITAT 

  (dimecres) 

 

Quant costa el que mengem? 
Objectiu: aprendre el que implica obtenir els productes alimentaris que consumim i el seu cicle de vida. Conèixer 
els diferents elements que influeixen en la producció agrícola. 

1a part: PowerPoint amb imatges sobre el que es requereix per obtenir un producte alimentari(envasos, energia, 
aigua, espai pels conreus…) 
Reflexió sobre productes de km0. Explicar el cost del viatge d’un aliment fins que arriba al nostre plat. 

2a part: es va preguntant quins aliments els hi agrada 

S’escriu el nom de l’aliment que diuen i es van omplint els diferents globus, que representen un dels factors que 
intervenen en l’obtenció del producte:  globus de 6 colors diferents → Co2, energia, aigua, conreus, 
envasos/botiga 

3 part: anàlisi dels productes amb els seus globus. 

 MATERIAL 
Fotografies d’aliments , de botigues i de camps de conreus d’aquests aliments,globus blau,gris i taronja 

  

DIA I HORA 
1r →Dimecres 11.30h – 12.30h  

2n → Dimecres 15.00h a 16.15 h  
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ACTIVITAT 

(dijous) 

La granja ambiental 

 
Objectiu: plantejar i pensar sobre l’eficiència d’una granja i treballar la importància de les interaccions entre els 
diferents elements que la configuren 
 
Primer s’ensenyen unes imatges sobre diferents parts que ha de conformar una granja: animals, dipòsit d’aigua, 
aliments, hort, compostador, femtes, treballadors, etc. 
 
S’aniran col·locant les imatges per la paret de l’aula i mitjançant uns cordills de llana els alumnes han de 
connectar les diferents imatges. L’educador pot fer comentaris i avisar de quines interconnexions falten. 
 
Finalment es pregunta com poden fer que la granja sigui eficient i el més respectuosa possible amb el medi 
ambient, que fer per reciclar l’aigua, tractar purins, etc..). 
 

MATERIAL 
Fulls amb les imatges, llana, celo o blue tack 

 

 

DIA I HORA 
1r→Dijous : 11:30- 12:30 

2n→Dijous: 15:00-16:30 
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SETMANA 2 

  

  

  

  

  

 

ALIMENTACIÓ 

 TERCER I QUART DE PRIMÀRIA 

  

  

  

ACTIVITAT 

(dimecres) 

Estudiem les 4 estacions: els productes de temporada 
Objectiu: ensenyar els productes de temporada i proximitat, que els infants descobreixin quins són els 
productes que creixen a cada temporada/ estació de l’any i relacionar els productes de temporada amb el 
menjar que es fa servir als festius de cada temporada (estiu/castanyada/ nadal/ primavera) 
 
 
1r pas: es fica cartolina a la pissarra i es va parlant de producte per producte, i entre tota la classe es va 
creant la cartolina. El mig de la cartolina hi ha una zona (cercle) pels productes que trobem tot l’any. 
Els nens poden sortir a col·locar les imatges de diferents aliments. 
Presentar, parlar d’opcions (conserves) i receptes per cuinar aquests aliments. 
 
2n pas: s’ensenya calendari de fruites i hortalisses de la OCU 
 
3r pas: es parla significat del terme producte de temporada, explicació de la importància dels productes de 
temporada. 
 

 MATERIAL 
Cartolina, imatges dels aliments,ordinador,projector 

  

DIA I HORA 
3r →Dimecres 11.30h – 12.30h  

4rt → Dimecres 15.00h a 16.15 h  
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ACTIVITAT 

(dijous) 

El malbaratament alimentari 
Objectiu: comprovar quins hàbits de compra tenim i visualitzar altres maneres de omplir la nostra cistella i 
treballar formes d’evitar el malbaratament alimentari. 
 
Es dibuixa un esquema del camí que segueixen els productes alimentaris. Sector primari→ Sector 
secundari→ Sector terciari (consumidors) 
S’introdueix els 3 tipus de malbaratament en cada sector. Agricultura (malbaratament 1), 
consumidors/escoles (malbaratament 2 i 3) 
A la part de l’agricultura es posa un vídeo sobre espigoladors. 
Quan s’arriba a la part dels consumidors es posa vídeo sobre consells per evitar el malbaratament a casa 
Dibuixar una nevera i que els alumnes vagin dient com l'omplirien seguint el consell del vídeo. 

 
Es finalitza posant un vídeo resum sobre malbaratament alimentari. 
 

MATERIAL 
Pissarra, ordinador, projector,fulls,llapis,bolis 

 

 

DIA I HORA 
3r→Dijous : 11.30h- 12.30h 

4rt→Dijous: 15.00h-16.15h 
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SETMANA 2 

  

  

  

 

ALIMENTACIÓ 

 CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA  

  

  

 ACTIVITAT 

(dimecres) 

Coneguem el consum ecològic 

Objectiu: aprendre sobre les opcions alternatives d’alimentació que existeixen i analitzar la publicitat 

actual en l’àmbit de consum alimentari 

 

1a part 

Ensenyar un o dos anuncis de productes alimentaris industrials i analitzar com influeix la publicitat en els 

hàbits alimentaris 

 

2a part 

Treballar entitats de consum ecològic  

Videoconferència en directe el Cabàs associació de consum ecològic) 

Treballar etiquetes producte ecològic i agroecologia escolar 

 MATERIAL 
Ordinadors, projector, fulls, bolis 

DIA I HORA 
5è →Dimecres 11.30h - 12.30h  

6è → Dimecres 15.00h a 16.15 h  
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ACTIVITAT 

(dijous) 

El món en el que vivim (2 educadors) 
Objectiu: debatre, pensar i visualitzar la realitat de la societat, i pensar formes de evitar el malbaratament 
alimentari, així com identificar quins elements formen part del procés de producció d’aliments. 
 
Es van plantejant les diferents afirmacions, es pregunta als alumnes si creuen que es veritat o fals. A 
continuació es fa una posada en comú i es va treballant frase per frase, de manera que es pregunta 
perquè han contestat això i si hi estan d’acord. 
 

MATERIAL 
Pissarra 

 

DIA I HORA 
5è→Dijous : 11:30- 12:30h 

6è→Dijous: 15:00-16:15h 
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Annex 3. Material fotogràfic 

 

Imatge Activitat 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Què menja cada contenidor? 
(P3-P5) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quin aliment és aquest? 
(P3-P5) 
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La ciutat sostenible 
(5è i 6è) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Estudiem les 4 estacions: els 
productes de temporada. 

(3r i 4rt) 

 
 



69 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Els hàbits de consum i les 

eines solució 

(5è i 6è) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta pel barri 

(1r i 2n) 

 

 


