Curs 2022-2023

Oferta educativa
El Consell Insular d’Eivissa presenta una oferta d’activitats, tallers i visites per a
sensibilitzar sobre la prevenció i correcta gestió dels residus.
L’oferta d’activitats, dirigida a centres educatius, adults, associacions i altres
col·lectius interessats, ofereix actualment 9 activitats, amb col·laboració amb la
Xarxa Insular de Deixalleries i l’Aula Ambiental de Ca na Putxa:

Conte de la fada màgica
Taller per als més petits en el qual per mitjà d’un conte infantil
es desenvolupen els conceptes de reciclatge i la seua
importància.
En un poal de fems, els residus no s’han separat correctament
a cada contenidor i estan tots mesclats, arriba un residu que
ha estat reciclat altres vegades (botella de plàstic) i conta als
seus amics (els altres residus) que si els reciclen poden tenir
una nova vida.
Tots els residus convençuts que és millor ser reciclats,
demanen ajuda a la Fada Màgica per poder-ho aconseguir.

Objectius:
Donar a conèixer la problemàtica de no
separar correctament i fomentar el
reciclatge dels residus.
Nivells educatius: infantil.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: centre educatiu.
Durada: 40-45 minuts.

Contacte per a informació i reserves:
Per fer la sol·licitud per a l’activitat s’ha
d’emplenar el formulari que trobareu en el
següent enllaç:
https://forms.gle/HyGTfc2UScbwL7CD8
Més informació:
https://residus.conselldeivissa.es
a/e: info@residuseivissa.com
tel. 900 26 48 78

La tortuga Marineta
Aquest conte va dirigit a infants de 1r i 2n de primària amb
l’objectiu que aprenguin a separar correctament i la
importància que té reciclar per cuidar la nostra illa.
La història es desenvolupa en una platja de l’illa d’Eivissa en la
qual una tortuga marina, na Marineta, vol fer la posta d’ous
però se la troba bruta de fems. Amb l’ajuda dels nens i nenes i
d’altres amics marins, aconsegueixen deixar la platja neta
perquè na Marineta pugui fer el seu niu tranquil·lament.

Objectius:
Fomentar hàbits de reciclatge, neteja i
respecte pel medi ambient.
Nivells educatius: infantil i 1r i 2n de
primària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: centre educatiu.
Durada: 40-45 minuts.

S’acompanya el conte amb titelles fetes a mà amb llanes
reciclades i música.

Contacte per a informació i reserves:
Per fer la sol·licitud per a l’activitat s’ha
d’emplenar el formulari que trobareu en el
següent enllaç:
https://forms.gle/HyGTfc2UScbwL7CD8
Més informació:
https://residus.conselldeivissa.es
a/e: info@residuseivissa.com
tel. 900 26 48 78

Correcolors
La proposta consisteix en diferents dinàmiques de jocs
tradicionals al pati per aprendre a reciclar de forma divertida.
Amb els jocs l’alumnat aprenen a fer una correcta separació
dels residus segons els colors dels contenidors de recollida
selectiva.
L’activitat s’inicia amb una petita introducció sobre la correcta
separació de residus i tot seguit s’inicien els diferents jocs de
pati proposats. En acabar es reflexiona sobre la importància
del reciclatge.

Objectius:
Donar a conèixer la recollida selectiva, la
correcta separació de residus, els tipus de
residus domèstics i l’ús de les deixalleries.
Nivells educatius: de 1r a 3r de primària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: centre educatiu (pati o aula de
psicomotricitat).
Durada: 50-55 minuts.

Contacte per a informació i reserves:
Per fer la sol·licitud per a l’activitat s’ha
d’emplenar el formulari que trobareu en el
següent enllaç:
https://forms.gle/HyGTfc2UScbwL7CD8
Més informació:
https://residus.conselldeivissa.es
a/e: info@residuseivissa.com
tel. 900 26 48 78

Artistes del reciclatge
Activitat creativa i divertida per fer amb l’alumnat que
consisteix en un taller de manualitats amb materials reciclats
o reutilitzats.

Objectius:
Donar a conèixer la recollida selectiva, la
correcta separació de residus, els tipus de
residus domèstics i l’ús de les deixalleries.

Transformar, inventar i ser creatius per donar una nova
utilitat als nostres residus.

Nivells educatius: primària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: centre educatiu (pati o aula de
psicomotricitat).

Al taller es recordaran els diferents colors dels contenidors de
recollida selectiva per fer una correcta separació i reciclatge
de residus.

Durada: 50-55 minuts.

Contacte per a informació i reserves:
Per fer la sol·licitud per a l’activitat s’ha
d’emplenar el formulari que trobareu en el
següent enllaç:
https://forms.gle/HyGTfc2UScbwL7CD8
Més informació:
https://residus.conselldeivissa.es
a/e: info@residuseivissa.com
tel. 900 26 48 78

Taller de paper reciclat
De manera molt senzilla a partir de fulls de paper de diari
com a matèria primera, es fa pasta de paper per a crear fulls
de paper reciclat, a més es poden personalitzar afegint
diferents elements decoratius a la pasta de paper (colorants,
papers de colors, flors seques, etc.).

Objectius:
Promoure el reciclatge de materials
aprendre com fer paper reciclat.
Nivells educatius: de 3r a 6è de primària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: centre educatiu.
Durada: Mínim 2h.

Contacte per a informació i reserves:
Per fer la sol·licitud per a l’activitat s’ha
d’emplenar el formulari que trobareu en el
següent enllaç:
https://forms.gle/HyGTfc2UScbwL7CD8
Més informació:
https://residus.conselldeivissa.es
a/e: info@residuseivissa.com
tel. 900 26 48 78

i

El reciclatge a Eivissa
Taller sobre la recollida selectiva d’envasos a l’illa d’Eivissa. S’hi
explica el cicle del reciclatge, amb els beneficis que implica, i
la necessitat de fer un bon ús dels envasos i de reduir-ne el
consum.

Objectius:
Informar l’alumnat de la recollida selectiva
d’envasos, el cicle del reciclatge incidint en
els beneficis que implica, sense oblidar la
necessitat de reduir el consum d’envasos i
fer-ne un bon ús.
Nivells educatius: de 4t a 6è de primària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: centre educatiu.
Durada: 50-55 minuts.

Contacte per a informació i reserves:
Per fer la sol·licitud per a l’activitat s’ha
d’emplenar el formulari que trobareu en el
següent enllaç:
https://forms.gle/HyGTfc2UScbwL7CD8
Més informació:
https://residus.conselldeivissa.es
a/e: info@residuseivissa.com
tel. 900 26 48 78

Visita a l’Àrea Ambiental de Ca na Putxa
A l’Àrea Ambiental de Ca na Putxa s’ubiquen les instal·lacions
necessàries per a una correcta gestió dels residus de recollida
municipal i assimilables a urbans. Durant la visita es realitzen
tallers ambientals i es visiten les instal·lacions que hi ha en aquest
complex:
-Planta de triatge d’envasos i residus en massa. On es realitza la
separació dels residus per tipus de material: diferents tipus de
plàstics, metalls, llaunes...
-Planta de tractament de matèria orgànica. En aquesta planta es
fa el tractament de fangs de depuradora, matèria orgànica, restes
vegetals i de poda per obtenir compost i energia elèctrica.
-Dipòsit controlat de residus no perillosos. On es diposita el
rebuig de les plantes i altres residus no valoritzables.
- Aula ambiental. Espai polivalent on es fa una introducció a la
visita i un taller complementari adaptat a l’edat dels assistents.

Objectius:
Conèixer què passa amb els residus un cop
els hem dipositat al contenidor. Explicar i
mostrar
els processos per una gestió
sostenible dels residus, donant-los valor
com a recurs. Reflexionar o fomentar hàbits
sostenibles en relació a la gestió dels
residus.
Nivells educatius: a partir de 3r de primària
i altres col·lectius.
Capacitat: màxim 30 persones.
Lloc: Àrea Ambiental de Ca na Putxa, km 5
de la ctra. de Cala Llonga (Santa Eulària des
Riu).
Durada: 3 hores.
Observacions: Les visites es realitzaran del
17 d’octubre al 12 de maig (dijous i
divendres per centres educatius i dimarts
per altres col·lectius)
Contacte per a informació i reserves:
Per fer la sol·licitud per a l’activitat s’ha
d’emplenar el formulari que trobareu en el
següent enllaç:
https://forms.gle/HyGTfc2UScbwL7CD8
Més informació:
https://residus.conselldeivissa.es
a/e: visitas@utegiref.com
tel. 900 26 48 78

Visita una deixalleria
Visita a les instal·lacions d'una deixalleria amb una xerrada
dinàmica i participativa.
Una deixalleria és un espai pensat perquè la ciutadania hi
puguin portar tots els residus que generen a ca seua.
Els continguts són:
- Què és una deixalleria
- Qui gestiona les deixalleries i a qui donen servei
- Quins materials s'accepten a les deixalleries.
- Què és la recollida selectiva
- Quin és el destí dels materials
- Quins beneficis implica el reciclatge, així com alguns
exemples
- Normes, funcionament de les deixalleries
- Deixalleries a l'illa d'Eivissa. Ubicació i horaris

Objectius:
Conèixer què és una deixalleria, com
funciona i com la podem fer servir, quins
són els materials admesos, ubicació i horaris
de les diferents deixalleries. Recordar el
circuit del reciclatge a l'illa , la correcta
separació en els diferents contenidors i els
beneficis que implica el reciclatge.
Nivells educatius: a partir de 1r de primària
i altres col·lectius.
Capacitat: màxim 30 persones per grup.
Lloc: qualsevol de les sis deixalleries
Durada: 50 minuts.
Observacions: es pot visitar qualsevol de les
6 deixalleries de l’illa.
Contacte per a informació i reserves:
Per fer la sol·licitud per a l’activitat s’ha
d’emplenar el formulari que trobareu en el
següent enllaç:
https://forms.gle/HyGTfc2UScbwL7CD8
Més informació:
a/e: educacio@deixallerieseivissa.com
tel. 650 92 66 32

La deixalleria mòbil al meu centre
El taller té una part teòrica a l’aula, amb una introducció
sobre la gestió dels residus a l’illa d’Eivissa, les deixalleries i
els residus que s’hi gestionen.
El taller també té una part pràctica que consisteix en la visita
a la deixalleria mòbil, que s'haurà traslladat fins al centre per
a impartir el taller. En la visita al camió de la deixalleria es
mostra com està compartimentat i el seu funcionament,
s'informa de la ubicació i els horaris; posteriorment s'explica
quin destí tenen els residus que hi arriben.

Objectius:
Donar a conèixer la recollida selectiva, la
correcta separació dels residus, el benefici
que implica el reciclatge, què és una
deixalleria, quin tipus de residus admet i
com utilitzar-la.
Nivells educatius: primària i secundària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: centre educatiu.
Durada: 1 hora i 30 minuts.

Contacte per a informació i reserves:
Per fer la sol·licitud per a l’activitat s’ha
d’emplenar el formulari que trobareu en el
següent enllaç:
https://forms.gle/HyGTfc2UScbwL7CD8
Més informació:
a/e: educacio@deixallerieseivissa.com
tel. 650 92 66 32

Material addicional
A la web residus.conselldeivissa.es trobareu material complementari per tot el professorat que
vulgui introduir als temaris escolars aspectes d'educació ambiental relacionats amb la gestió
dels residus a l’illa d’Eivissa:
 Vídeos divulgatius:
01 Reduir
02 Reutilitzar
03 Reciclar
04 Residus perillosos
05 Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)
06 Residus voluminosos
07 Deixalleries
08 Cada cosa al seu lloc (tots els vídeos junts)





Guia per a una correcta separació dels residus
Instal·lacions de gestió de residus
Estadístiques de recollida selectiva
I molt més...

