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PRESENTACIÓ
Des d'aquesta proposta pretenem apropar el tema i la
problemàtica dels residus als nens i nenes, per tal de poder
assolir una comprensió global d'aquest problema i, per tant,
incidir de forma positiva en la seva reducció.
El tema, per ell mateix, és força complex. Per aquest
motiu hem pensat que seria bo donar una visió global i ràpida
de l'essència del problema, veient els diferents tractaments
que es poden donar a una substància considerada residu
segons les seves característiques. La visió, lògicament, és
força superficial (tenint en compte la dimensió del problema) per qüestions d'espai i també pel nivell a què va
adreçada la proposta, però dóna prou informació per ella
mateixa alhora que esdevé la base d'un treball posterior.
Pensem que cal tenir present en tot moment el foment
d'una actitud crítica i constructiva per part de l'alumnat que
el porti a analitzar la situació actual i a treure conseqüències,
alhoraque és capaç de proposar solucions, dins del seu àmbit,
per tal d'incidir de forma directa en el problema.
CICLE AL QUAL VA ADREÇADA LA PROPOSTA
La proposta està elaborada pel darrer cicle de l'Ensenyament Primari. Hi ha alguns aspectes concrets que poden ser
treballats també al Segon Cicle, encara que cal evitar visions
excessivament parcials i simplistes del tema, per la qual cosa
pot ser és més recomanable, en aquest cicle,el treball específic
d'una part del tema que no pas de tot el conjunt.
OBJECTIUS
Objectius relacionats amb els procediments
- Analitzar la problemàtica produïda per una quantitat
excessiva de residus, tant a nivell local com a nivell global.
- Classificar diferents tipus de residus segons les seves
característiques i el seu tractament posterior.
- Consultar diferents fonts d'informació i extreure'n unes
dades concretes.
- Discutir un tema en petit i gran grup i elaborar unes
conclusions reals.
Objectius relacionats amb els fets, conceptes i sistemes
conceptuals
Conèixer la causa actual del problema dels residus.
Conèixer i diferenciar els possibles tractaments que es
donen en l'actualitat als residus de les ciutats.
- Conèixer els efectes globals que produeix la contaminació a nivell local.
Objectius relacionats amb les actituds, valors i normes
- Descobrir de quina manera podem col-laborar a disminuir la quantitat de residus que es produeixen.
-Potenciar el valor de la recollida selectiva¡ del reciclatge
dels residus com a la millor mesura que contribueix al seu
tractament, eliminació i reutilització.
- Valorar el reciclatge com una de les millors solucions a
l'excés de residus.
- Desenvolupar actituds positives envers la sensibilització sobre la contaminació i la problemàtica mediam-

biental que comporta.
- Sensibilitzar d'altres persones (nens i nenes, professorat,
mares i pares) sobre la problemàtica dels residus.
CONTINGUTS
- Què són els residus?
Tipus de residus segons la seva naturalesa i el seu origen.
El tractament dels residus a Catalunya.
El reciclatge i la recollida selectiva.
Els abocadors.
Les incineradores.
- Les plantes de tractament de residus i les depuradores.
CONEIXEMENTS PREVIS
Per tal de realitzar el treball d'aquest tema no són necessaris
coneixements previs específics. El que sí que és important és
la capacitat d'observació i d'anàlisi d'una situació.
Aquesta unitat didàctica, pel seu contingut, pot trobar una
continuïtat en el treball de l'energia, ja que hi ha una estreta
relació entre un tema i un altre a diferents nivells.
PAUTES I MOMENTS DE L'AVALUACIÓ
L'avaluació de l'activitat es realitza bàsicament en dues
fases d'aquesta: d'una banda, al llarg del desenvolupament
de les diferents activitats que es proposen i, de l'altra, en
acabar tot el treball a l'hora d'analitzar ¡valorar el seguiment,
l'aprofitament i l'assoliment dels objectius proposats. Per
realitzar aquesta avaluació ens basarem en dos elements:
- L'observació realitzada de forma sistemàtica mentre es
desenvolupen les diferents activitats amb l'objectiu de corregir les possibles dificultats que es produeixin.
- La valoració que es pot realitzar, a títol individual, de la
feina realitzada per cada nen i nena a partir del seu propi
material de treball.
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EL RECICLATGE
Al nostre país, cadascun de nosaltres produeix més d'un quilogram l'escombraries sòlides cada dia. Això vol dir que cada
any acabem generant entre tots una gran quantitat de tones de residus que cal eliminar d'alguna manera.
El reciclatge és un mètode de tractament de residus que permet tomar a fer servir més d'una vegada determinats materials
mitjançant un procés que els transforma i en permet la reutilització.
Ben segur que a molts llocs haureu vist recipients o contenidors destinats a la recollida de paper, vidre, piles, etc. per ser
reciclats. Ara us demanem que feu un esforç d'imaginació i dissenyeu la forma que podria tenir un contenidor per a cada un
dels materials que hi ha a continuació i un eslògan (que pot ser una frase o un rodolí) per potenciar-ne la utilització per part
de tothom.

ELS RESIDUS

Ara busqueu informació a diaris, enciclopèdies o a l'Ajuntament de la vostra localitat sobre els abocadors controlats,
incineradores, plantes de tractament de residus i depuradores que hi ha a la vostra comunitat.
Inventeu un símbol per a cadascun d'aquests mètodes de tractar els residus i situeu-los al mapa corresponent:

PLANTES DE TRACTAMENT DE RESIDUS. 2

Per tal que us feu una idea de la importància que tenen les instal .lacions com les plantes de tractament de residus, agafarem
el cas de la Planta de Tractament de Residus Sòlids Urbans de la comarca del Maresme. Aquesta planta es va crear gràcies
a la col. l aboració de setze poblacions del Maresme que van buscar una solució conjunta al problema que tenien a cada indret
amb les escombraries. Està funcionant des de l'any 1985 i, per posar-ne un exemple, durant aquest període de temps s'han
recuperat unes 10.000 tones de paper i cartró, l'equivalent a uns 140.000 arbres aproximadament.
Durant l'any 1990 es van recuperar, en aquesta mateixa planta, les quantitats següents de diferents materials:

LES DEPURADORES
Fets com estirar la cadena del wàter o buidar la galleda a l'aigüera després de fregar són del tot habituals, però us heu
preguntat mai què passa a partir d'aquest moment?
Els residus líquids que circulen a través de les clavegueres i que provenen de les poblacions o de les indústries segueixen,
de vegades (dissortadament no sempre) un procés en què s'eliminen aquelles substàncies o materials que poden resultar més
perjudicials abans de ser abocades als rius o al mar. Aquest procés de neteja es fa en unes instal .lacions anomenades
depuradores on se separen moltes de les substàncies contaminants que conté l'aigua.
Fixa't en els dibuixos que apareixen a continuació. Corresponen a les fases del procés que se segueix en una planta
depuradora. Escriu al seu costat el nom que té cada una d'aquestes fases (te'ls donem desordenats) i explica breument en què
creus que consisteix cada una (pots ajudar-te d'una enciclopèdia o diccionari).
sedimentació - cloració - ozonització - cloració - filtratge de sorra - filtratge de carbó actiu

CAL PROTEGIR EL MEDI AMBIENT
L'any 1990, coincidint amb la celebració del Dia de la Terra dels Estats Units, es va fer públic un llibret que més endavant
ha estat editat , l'any 1992, per la Comissió Catalana del Dia de la Terra. Hi apareixen informacions com les següents:
«A Catalunya es compren unes 140.000 tones de plàstic cada any en forma d'envasos, embalatges i embolcalls: en surten
uns 23 kg. per persona.»
«El poliestirè és una deixalla permanent. No pot tornar a formar part de la Terra mai més. D'aquí a 500 anys un nen podria
cavar la terra i trobar un tros del got en què vas prendre un refresc ahir.»
«Fem servir milions de centímetres de paper de cuina per any, Són molts arbres! A Catalunya es llencen cada any a les
escombraries més de 10.000 tones de cartró, polietilè i alumini en forma d'envasos de Tetra Brik, que no es poden reciclar.»
«L'energia que s'estalvia reciclant una ampolla de vidre trencada és molt poca en comparació amb la que s'estalvia si
l'ampolla no es trenca. Tanmateix, al nostre país, els contenidors de vidre estan dissenyats perquè les ampolles es trenquin
quan les hi fiquem.»
«L'energia que s'estalvia reciclant una sola llauna de refresc pot fer funcionar un televisor durant tres hores».
(Extret de: THE EARTH WORKS GROUP: 50 coses que els nens poden fer per salvar la Terra. Barcelona. Emecé, 1992.)
Distribuïu-vos en petits grups per tal de comentar aquestes afirmacions i fer, entre tots, una llista de possibles solucions
i propostes per tal de resoldre cada un d'aquests problemes.
En el recull comentat apareixen cent una idees per salvar el planeta i, amés amés, un decàleg per salvar la Terra, que podeu
llegir a continuació:

