DEIXALLERIA DE VIC
SERVEI/TIPOLOGIA DE PÚBLIC: Cicles mitjà i superior de primària,
primer cicle d’ESO i UEC. Adaptada per a alumnes amb NEE

DIA I HORARI: A concretar
INTRODUCCIÓ:
A Vic, cada habitant genera 1,54 kg de deixalles al dia. Segons els estudis de composició de la bossa
d’escombraries, un 36% d’aquests residus correspon a la fracció orgànica; un 18%, al paper i cartró; un 12%,
als envasos; un 8%, al vidre; un 15%, a residus que es porten a la deixalleria, i un 11%, al rebuig. Actualment,
no totes les fraccions que es poden valoritzar es recuperen a través del sistema de recollida selectiva municipal.
Encara hi ha massa residus que van a parar a l’abocador d’Orís.
Cal actuar per millorar la participació ciutadana en la recollida selectiva i, sobretot, és imprescindible reduir la
quantitat de residus que generem per contribuir a un consum sostenible dels recursos.

OBJECTIUS
• Comprendre la millora ambiental que representa la recollida selectiva i la valorització de residus
(reducció de la contaminació i de l’ús de recursos naturals).
• Explicar el funcionament d’una deixalleria (tipologia i destinació dels residus que hi entren, horaris,
etc.).
• Desvincular la deixalleria d’un dipòsit d’escombraries.
• Fomentar la participació de les persones, individualment i col•lectivament, en la recollida selectiva
que té lloc a les deixalleries.
• Impulsar hàbits encaminats a la prevenció de residus (reducció i reutilització) i a la recollida
selectiva.
DESCRIPCIÓ
Recorregut per la instal·lació per explicar les diferents àrees de la deixalleria i els contenidor que s’hi troben. De
cada residu, se n’explica la importància de separar-lo i classificar-lo i la valorització que se’n fa.
La deixalleria de Vic
A l’inici de la visita s’expliquen les normes de seguretat de la deixalleria i es reflexiona sobre la funció d’aquesta
instal·lació en el context del sistema de recollida selectiva de residus del municipi. Es comenten aspectes
relacionats amb la gestió i com funciona (horaris, usuaris, control, etc.).
Recorregut per la deixalleria
Es fa un recorregut per la instal·lació per conèixer els espais on es classifiquen els residus, la tipologia de
residus que hi arriben (residus valoritzables, especials) i on es destinen posteriorment (tractament, reciclatge,
etc.).
Si els alumnes porten residus, es pot fer l’exercici pràctic de dipositar-los en el lloc corresponent.

NOMBRE RECOMANAT DE PARTICIPANTS: Grup classe
DURADA DE L’ACTIVITAT: 1 hora
RECURSOS MATERIALS:
• Dossier didàctic
• Tríptic de la deixalleria
Cal que els alumnes portin:
• Estoig i suport
• Residus especials (opcional)

TREBALL PREVI
Abans de fer l’activitat us proposem realitzar amb els vostres alumnes alguna de les següents activitats:
•
•
•

Repasseu el vocabulari sobre aquest tema (recollida selectiva, àrea d’aportació del carrer, deixalleria
mòbil, reciclatge, abocador controlat, etc.).
Feu una sortida pel barri per veure el sistema de recollida selectiva al carrer (contenidors i deixalleria
mòbil).
Recolliu petits residus per poder fer un exercici pràctic de separació durant la visita a la deixalleria.

TREBALL PREVI
Podeu completar l’activitat fent alguna de les següents propostes:
•
•

Visitar la planta de triatge de residus d’Osona.
Visitar l’abocador controlat d’Orís.

PER A SABER-NE MÉS
Podeu trobar informació d’interès a:
•

Recollida selectiva al municipi – Ajuntament de Vic.
http://www.vic.cat/urbanisme/continguts/serveis_ambientals/menu2.html

•

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

•

Agència de Residus de Catalunya.
http://www.arc-cat.org/ca/municipals/recollidaselectiva/

