DEIXAL
D
LERIA DE
D VIC
SERVEI/TIPO
S
OLOGIA DE PÚBLIC: Cicles mitjà i ssuperior de primària,
primer cicle d’ESO i UEC.. Adaptada per
p a alumne
es amb NEE

DIA
D I HORAR
RI: A concrettar
IN
NTRODUCC
CIÓ:
abitant gene
A Vic, cada ha
era 1,54 kg de deixalles a
al dia. Segon
ns els estudis
s de compossició de la bossa
d’escombrarie
es, un 36% d’aquests
d
res
sidus corresp
pon a la fracc
ció orgànica; un 18%, al paper i cartrró; un 12%,
un 8%, al vid
dre; un 15%, a residus qu
ue es porten a la deixalle
eria, i un 11%
%, al rebuig. Actualment,
A
als envasos; u
no totes les frraccions que es poden va
aloritzar es re
ecuperen a través
t
del sis
stema de reccollida selecttiva municipa
al.
Encara
E
hi ha massa residus que van a parar a l’ab
bocador d’Orrís.
Cal
C actuar per millorar la participació
p
ciutadana
c
en
n la recollida selectiva i, sobretot,
s
és iimprescindib
ble reduir la
quantitat de re
esidus que generem
g
per contribuir a un consum sostenible
s
de
els recursos..

OBJECTIUS
O
• C
Comprendre la millora am
mbiental que
e representa
a la recollida selectiva i lla valorització de residu
us
(rreducció de la contamina
ació i de l’ús d
de recursos naturals).
• E
Explicar el fun
ncionament d’una
d
deixal leria (tipolog
gia i destinació dels residdus que hi en
ntren, horariss,
ettc.).
• D
Desvincular la
a deixalleria d’un dipòsit d
d’escombrarries.
• Fomentar la participació
p
de
d les perso
ones, individu
ualment i coll•lectivamentt, en la recollida selectivva
que té lloc a le
es deixallerie
es.
• Im
mpulsar hàb
bits encaminats a la pre
evenció de residus (red
ducció i reuttilització) i a la recollida
se
electiva.
DESCRIPCIÓ
D
Ó
Recorregut
R
pe
er la instal·la
ació per explicar les difere
ents àrees de la deixallerria i els conteenidor que s’hi troben. De
ca
ada residu, sse n’explica la
l importància de separa
ar-lo i classificar-lo i la valorització quee se’n fa.
La
L deixalleria
a de Vic
A l’inici de la vvisita s’expliq
quen les normes de segu
uretat de la deixalleria
d
i es
e reflexiona sobre la funció d’aquesta
in
nstal·lació en
n el context del
d sistema de
d recollida sselectiva de residus
r
del municipi.
m
Es ccomenten as
spectes
re
elacionats am
mb la gestió i com funciona (horaris, usuaris, control, etc.).
Recorregut
R
p
per la deixallleria
Es
E fa un recorregut per la instal·lació per
p conèixer els espais on
o es classifiq
quen els res idus, la tipolo
ogia de
re
esidus que h
hi arriben (ressidus valoritz
zables, especcials) i on es
s destinen po
osteriorment (tractament, reciclatge,
etc.).
Si
S els alumne
es porten residus, es pot fer l’exercici pràctic de dipositar-los en
e el lloc corrresponent.

NOMBRE
N
RE
ECOMANAT DE PARTIC
CIPANTS: Grrup classe
DURADA
D
DE
E L’ACTIVITA
AT: 1 hora
RECURSOS
R
MATERIALS
S:
• D
Dossier didàcctic
• T
Tríptic de la deixalleria
d
que els alum
mnes portin:
Cal q
Estoig i suporrt
• E
• R
Residus espe
ecials (opcion
nal)

TREBALL
T
PR
REVI
Abans
A
de fer l’activitat us proposem re
ealitzar amb els vostres alumnes
a
algu
una de les seegüents activ
vitats:
•
•
•

asseu el voca
abulari sobre
e aquest tema
a (recollida selectiva,
s
àre
ea d’aportaciió del carrer, deixalleria
Repa
mòbil, reciclatge, abocador co
ontrolat, etc.)).
Feu u
una sortida pel
p barri per veure
v
el siste
ema de recolllida selectiva
a al carrer (ccontenidors i deixalleria
mòbil).
der fer un exxercici pràctic
c de separació durant la vvisita a la de
eixalleria.
Recolliu petits ressidus per pod

TREBALL
T
PR
REVI
Podeu
P
comple
etar l’activita
at fent alguna
a de les segü
üents propos
stes:
•
•

Visita
ar la planta de triatge de residus
r
d’Ossona.
Visita
ar l’abocador controlat d’O
Orís.

PER
P
A SABE
ER-NE MÉS
Podeu
P
trobar informació d’interès
d
a:
•

Recollida selectivva al municipi – Ajuntame
ent de Vic.
http:///www.vic.cat//grups/MA_R
RecSelPQ/in dex.php

•

Consell Comarcal d’Osona.
na.es/index1.php?idF=2&
&idSubF=38
http:///www.ccoson

•

Agència de Resid
dus de Catalu
unya.
http:///www.arc-cat.org/ca/mun
nicipals/recolllidaselectiva
a/

