
EMAYA a l’escola Curs 2021/2022



El programa “EMAYA a l’escola” és un projecte unitari amb el qual 
pretenem contribuir a millorar la conscienciació mediambiental 
dels infants i els joves de la nostra ciutat per a promoure una ges-
tió sostenible dels recursos i els residus

Oferim activitats informatives, participatives i de conscienciació 
per a alumnes d’educació infantil, primària i secundària, amb dues 
modalitats temàtiques relacionades amb les activitats principals 
d’EMAYA: el cicle de l’aigua a la ciutat, i els residus i el reciclatge.

Després d’un parell de cursos en els quals no s’han pogut fer 
activitats amb normalitat a causa de la pandèmia, per al curs 
2021/2022 el programa ha ofert 10 noves activitats sobre reciclat-
ge, neteja de la ciutat, civisme i canvi climàtic. Així mateix, s’han 
renovat les dinàmiques de les sessions perquè siguin més pràcti-
ques, lúdiques i participatives.

A través dels centres educatius i dels infants i joves pretenem 
arribar a les famílies i implicar la ciutadania per respectar al medi 
ambient i tenir una ciutat més neta i sostenible, els objectius 
d’EMAYA per a la ciutat.

A continuació presentam un resum del programa “EMAYA a 
l’escola” durant aquest curs escolar 2021/2022: descripció de les 
activitats, dades de participació i valoracions.



Objectius

“EMAYA a l’escola” té com a principal objectiu conscienciar infants i 
joves sobre la importància de la conservació del medi ambient d’una 
forma amena i didàctica. 

Més concretament, ens plantejam assolir els següents objectius:

• Donar a conèixer les tasques que desenvolupa EMAYA a l’àmbit 
municipal.

• Ampliar els coneixements sobre el cicle de l’aigua i els residus, 
dins l’àmbit curricular de l’ensenyament de primària i secundària. 

• Reforçar la visió social i mediambiental compromesa d’EMAYA.

• Difondre entre els infants i els joves i les seves famílies, mitjançant 
activitats lúdiques, la importància de les bones pràctiques en 
el nostre entorn, centrades en l’estalvi d’aigua, la netedat de la 
ciutat, el reciclatge i la reducció de residus.



Activitats
Les nou activitats que hem ofert durant aquest curs en el marc del programa 
han estat les següents:

RESIDUS, RECICLATGE I CANVI CLIMÀTIC

En Joanet Recicles i el món dels residus
Educació infantil/ 1r i 2n de primària

En Joanet Recicles, a través de la música, la imaginació i la interpretació, 
anima els infants a aprendre a separar correctament els residus per cada co-
lor de contenidor que tenim actualment a Palma. Aprenenen a reduir, reciclar 
i reutilitzar amb jocs, balls i cançons, incidint una mica en el nou contenidor 
marró de matèria orgànica.

Al final de cada activitat es dona per a cada aula un CD amb les noves 
cançons d’en Joanet Recicles, un joc de petits contenidors, i un quadern 
d’activitats amb pinturetes per a cada alumne.

En Joanet Recicles i el canvi climàtic
1r, 2n, 3r i 4t de primària

Les conseqüències greus que suposa el canvi climàtic ens preocupen. Amb 
aquesta activitat reflexionam sobre les causes del canvi climàtic i sobre què 
podem fer per a reduir-ne els devastadors efectes; per exemple, reciclar. 
D’una manera no dramàtica i lúdica en Joanet mostra als alumnes com com-
portar-se davant aquesta nova problemàtica ambiental.

Al final de cada activitat es dona per a cada aula un CD amb les noves can-
çons d’en Joanet Recicles, un joc de petits contenidors, i un quadern d’activi-
tats amb pinturetes per a cada alumne.



En Joanet Recicles i en Tomeu Granera
Educació infantil/ 1r i 2n de primària

En Joanet Recicles i en Tomeu Granera són dos personatges que, amb jocs, 
malabars, cançons i entreteniment, transmeten als infants la necessitat de cui-
dar el nostre entorn i mostren quins efectes té l’acció contaminant en l’equilibri 
ecològic de la natura. Els animen a tenir cura de les nostres fonts de vida i a 
reduir, reutilitzar i reciclar.
Aquests dos personatges junts fan que aquesta activitat sigui especialment 
lúdica i divertida, al mateix temps que didàctica. Les habilitats d’en Tomeu i les 
cançons d’en Joanet són una fórmula màgica per a l’aprenentatge a través de 
l’entreteniment.

Per a cada aula es regala un CD amb les noves cançons d’en Joanet.

En Tomeu Granera i el circ del reciclatge
Educació infantil/ 1r i 2n de primària

En aquesta nova activitat en Tomeu Granera anima els infants més petits a 
reduir, reutilitzar i reciclar amb jocs, música, malabars, màgia, monocicle i 
d’altres peripècies circenses. En Tomeu interactua amb els nins i nines; els 
duu pel camí del respecte a les persones, els animals i les plantes, i els en-
senya a cuidar les nostres fonts de vida: aire, aigua i terra.
Aquesta activitat, aprofitant el símil del circ, mostra que no n’hi ha prou a 
aprendre com ho hem de fer, sinó que ens hem d’esforçar a practicar el que 
hem après. És a dir, educació, esforç, satisfacció.

Al final de cada activitat es dona per a cada aula un CD amb les noves can-
çons d’en Joanet Recicles i un joc de petits contenidors.



Bingo de residus
3r, 4t, 5è i 6è de primària, i educació secundària

Inici de la sessió amb la presentació del servei municipal de recollida de residus de 
la ciutat de Palma i la realització de diferents preguntes introductòries que perme-
ten conèixer el nivell de l’alumnat. Realització d’una presentació sobre aquest servei, 
l’economia circular, la importància del reciclatge i la correcta separació dels residus, 
fent èmfasi en els que causen més confusió entre la ciutadania, i principalment en els 
inclosos dins la fracció d’envasos lleugers. Durant aquesta activitat es realitza un joc 
per a consolidar els coneixements. Es tracta d’un bingo amb fotografies de residus 
i fitxes de diferents colors (blau, groc, verd, marró i gris). La dinàmica és la mateixa 
que al bingo tradicional. Per a guanyar l’alumne ha de col·locar correctament totes les 
fitxes sobre les diferents fotografies, fent coincidir el color de la fitxa amb el color del 
contenidor on es diposita cada residu.

L’efecte del canvi
4t, 5è i 6è de primària; educació secundària, batxillerat i cicles formatius

Inici de la sessió amb la presentació d’EMAYA i el seu compromís amb la sostenibilitat. 
Un cop entesos els conceptes de sostenibilitat i canvi climàtic, s’explica amb l’ajuda 
d’una presentació com una gestió dels recursos basada en les erres de l’ecologia 
permet seguir el camí cap a la transició ecològica i ens acosta a l’assoliment dels 
ODS. S’hi dona informació sobre totes les línies estratègiques seguides per EMAYA: 
aigua, residus, energia, mobilitat i biodiversitat. Aquests continguts són adaptats a les 
diferents etapes educatives. S’hi tracten de forma principal les mesures de reducció 
del consum d’aigua, la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus, les energi-
es renovables (explicant de forma més exhaustiva el biogàs i el gas GNC en cursos 
superiors), la importància del transport sostenible, la importància d’àrees verdes a les 
ciutats i la biodiversitat als ecosistemes. Durant aquesta activitat els alumnes cons-
trueixen tres models per a simular l’efecte hivernacle i els interpreten contestant unes 
preguntes plantejades d’acord amb el nivell de l’alumnat.



Carreres de residus
3r, 4t, 5è i 6è de primària; 1r, 2n i 3r de secundària

Inici de la sessió amb la presentació del servei municipal de recollida de resi-
dus de la ciutat de Palma i la realització de diferents preguntes introductòries 
que permeten conèixer el nivell de l’alumnat. 

Realització d’una presentació sobre aquest servei, l’economia circular, la im-
portància del reciclatge i la correcta separació dels residus, fent èmfasi en els 
que causen més confusió entre la ciutadania, i principalment en els inclosos 
dins la fracció d’envasos lleugers. 

Durant aquesta activitat es realitza un joc que permet consolidar els coneixe-
ments. Es tracten d’unes carreres per equips en les quals cada alumne recor-
re una distància determinada amb un residu per a reciclar que prèviament ha 
tret d’un sac de tela ple de residus. Un cop arriba a la distància on es troben 
els contenidors de diferents colors (blau, groc, verd i marró) ha d’introduir el 
residu al contenidor pertinent. Si ho fa de forma correcta torna a la posició 
inicial i comença el recorregut el següent component del seu equip que es 
troba a la filera. 

El preu cívic
4t, 5è i 6è de primària; educació secundària, batxillerat i cicles formatius

Inici de la sessió amb la presentació de l’empresa municipal de recollida de 
residus i neteja viària de la ciutat de Palma, i realització d’una enquesta que 
permet conèixer la percepció dels joves sobre l’estat del seu barri.

Un cop entès que la col·laboració ciutadana és vital per al manteniment del 
nostre entorn, es promou un canvi de conducta a través d’una presentació, 
un joc i una inspecció del barri.

El civisme, tema principal d’aquesta activitat, inclou tractar l’abandonament 
de residus als carrers i les seves conseqüències per al medi ambient; el 
malestar veïnal que suposen els excrements d’animals pels carrers, l’aban-
donament de voluminosos de forma incorrecta a la via pública i el vandalisme 
contra el mobiliari urbà; les pintades o els grafits, amb el cost econòmic de la 
seva reparació, el reemplaçament i la neteja. Fent referència a aquest darrer 
punt, es juga al Preu Just, que ens permet conèixer el cost del mobiliari urbà 
que pateix actes vandàlics (bancs, senyals, parades d’autobusos...). Un cop 
fora del centre, s’inspeccionen els carrers pròxims, classificant i quantificant 
el nombre de conductes incíviques detectades i el cost total que aquestes 
generen a la ciutat de Palma.



Neteja del barri
3r, 4t, 5è i 6è de primària; educació secundària

Inici de la sessió amb la presentació del servei municipal de recollida de resi-
dus de la ciutat de Palma i la realització de diferents preguntes introductòries 
que permeten conèixer el nivell de l’alumnat. 

Realització d’una presentació sobre aquest servei, l’economia circular, la im-
portància del reciclatge i la correcta separació dels residus, fent èmfasi en els 
que causen més confusió entre la ciutadania, i principalment en els inclosos 
dins la fracció d’envasos lleugers. 

Durant aquesta activitat es realitza una batuda de fems pel barri pròxim a 
l’escola. Es disposa de guants de recol·lecció per a tots els alumnes i de bos-
ses de fems per a les diferents fraccions. Al final de la recollida s’analitzen els 
diferents residus trobats pel carrer. Aquesta activitat permet reflexionar sobre 
la responsabilitat ciutadana en l’abandonament de residus i fomentar un com-
portament mediambiental positiu.

Passaparaula
3r, 4t, 5è i 6è de primària; educació secundària

Inici de la sessió amb la presentació del servei municipal de recollida de resi-
dus de la ciutat de Palma i la realització de diferents preguntes introductòries 
que permeten conèixer el nivell de l’alumnat. 

Es fa una presentació sobre aquest servei, l’economia circular, la importàn-
cia del reciclatge i la correcta separació dels residus, fent èmfasi en els que 
causen més confusió entre la ciutadania, i principalment en els inclosos dins 
la fracció d’envasos lleugers. 

Durant aquesta activitat es realitza un joc que permet consolidar els conei-
xements. El joc consisteix a aclarir les 26 paraules que es corresponen a 
totes les lletres de l’alfabet. Si els alumnes no en coneixen la resposta tenen 
l’opció de dir passaparaula i es produeix rebot cap al següent alumne. L’ob-
jectiu és completar la roda formada per les 26 lletres amb el nombre més 
gran d’encerts.



ResidUNO
Educació secundària

Inici de la sessió amb la presentació del servei municipal de recollida de resi-
dus de la ciutat de Palma i la realització de diferents preguntes introductòries 
que permeten conèixer el nivell de l’alumnat. Realització d’una presentació so-
bre aquest servei, l’economia circular, la importància del reciclatge i la correcta 
separació dels residus, fent èmfasi en els que causen més confusió entre la 
ciutadania, i principalment en els inclosos dins la fracció d’envasos lleugers. 
Durant aquesta activitat es realitza un joc que permet consolidar els coneixe-
ments. L’objectiu és competir contra els altres companys i companyes per a 
quedar en primer lloc sense cartes. Per a aconseguir-ho han d’anar ajuntant 
les del mateix color. Les cartes són de cinc colors diferents, coincidint amb els 
colors dels contenidors, i disposen de fotografies dels diferents residus que es 
poden dipositar dins cada fracció.

Tres en retxa
3r, 4t, 5è i 6è de primària; educació secundària

Inici de la sessió amb la presentació del servei municipal de recollida de resi-
dus de la ciutat de Palma i la realització de diferents preguntes introductòries 
que permeten conèixer el nivell de l’alumnat. Realització d’una presentació 
sobre aquest servei, l’economia circular, la importància del reciclatge i la 
correcta separació dels residus, fent èmfasi en els que causen més confusió 
entre la ciutadania, i principalment en els inclosos dins la fracció d’envasos 
lleugers. Durant aquesta activitat es realitza un joc que permet consolidar 
els coneixements. Es tracta d’una versió del tres en retxa clàssic, en què les 
fitxes són residus i, el tauler, una lona de grans dimensions. Els dos equips 
competeixen per a aconseguir el tres en retxa. Per a sortir-ne victoriosos 
han de col·locar tres residus de la mateixa fracció (paper i cartó, o envasos 
lleugers) de forma correcta i més ràpida que el seu contrincant.



Trivial de residus
3r, 4t, 5è i 6è de primària

Inici de la sessió amb la presentació del servei municipal de recollida de resi-
dus de la ciutat de Palma i la realització de diferents preguntes introductòries 
que permeten conèixer el nivell de l’alumnat. 

Realització d’una presentació sobre aquest servei, l’economia circular, la im-
portància del reciclatge i la correcta separació dels residus, fent èmfasi en els 
que causen més confusió entre la ciutadania, i principalment en els inclosos 
dins la fracció d’envasos lleugers. 

Durant aquesta activitat es realitza un joc que permet consolidar els coneixe-
ments. Es tracta d’una lona de grans dimensions en què els alumnes són les 
fitxes. Per equips, han d’anar desplaçant-se pel tauler tirant el dau fins a acon-
seguir superar les 4 proves del joc. Totes les proves (dibuix, trencaclosques, 
preguntes...) segueixen la temàtica del reciclatge.

Tumbling Towers
Educació secundària

Inici de la sessió amb la presentació del servei municipal de recollida de resi-
dus de la ciutat de Palma i la realització de diferents preguntes introductòries 
que permeten conèixer el nivell de l’alumnat. 

Realització d’una presentació sobre aquest servei, l’economia circular, la 
importància del reciclatge i la correcta separació dels residus, fent èmfasi 
en els que causen més confusió entre la ciutadania, i principalment en els 
inclosos dins la fracció d’envasos lleugers. 

Durant aquesta activitat es realitza un joc que permet consolidar els conei-
xements. L’objectiu consisteix a retirar un bloc de la torre i després deixar-lo 
un altre cop a la part superior. Aquests blocs presenten colors diferents 
coincidint amb els colors dels contenidors del reciclatge. Cada alumne retira 
els blocs d’un sol contenidor. Finalment perd l’alumne que no manté dreta 
la torre de blocs.



EL CICLE DE L’AIGUA A LA CIUTAT

En Joanet de l’Aigua i els plàstics
Educació infantil / 1r de primària / 2n de primària

En Joanet de l’Aigua anima els més petits i petites a ser curosos amb l’es-
talvi d’aigua a ca seva i a l’escola. Fent cantar i ballar els infants, divulga un 
missatge sobre la necessitat d’estalviar aigua i proposa bones pràctiques 
fàcils d’entendre i aplicar. A més, explica de manera senzilla la importància 
de no abocar residus al vàter, especialment tovalloletes, i el greu problema 
de l’abocament dels plàstics i altres residus a la mar.
Per a cada aula es regala un CD de les noves cançons d’en Joanet i, per a 
cada participant, una bossa reutilitzable.

El cicle de l’aigua a la natura i a la ciutat
3r, 4t, 5è i 6è de primària

Aquesta activitat té com a principal objectiu donar a conèixer a nins i nines 
les tasques que desenvolupa EMAYA com a gestora del cicle integral de 
l’aigua a la ciutat: la captació als embassaments, a les fonts i als pous; el seu 
tractament per a fer-la potable i la distribució a través de la xarxa de canona-
des; la depuració i la reutilització de l’aigua.
Es realitza una explicació dinàmica de les fases del cicle urbà de l’aigua i es 
donen recomanacions per a estalviar-ne. A més, es proposa participar en un 
concurs de dibuix sobre l’estalvi d’aigua i es premien els millors dibuixos a 
final de curs.
S’hi dona una botella d’alumini a cada alumne per a fomentar el consum 
d’aigua del grifó i evitar l’ús de botelles de plàstic.



El cicle integral de l’aigua
Educació secundària

Aquesta activitat té com a objectiu donar a conèixer el funcionament del cicle 
urbà de l’aigua, com també les competències i les funcions d’EMAYA relaci-
onades amb el cicle integral de l’aigua a Palma. S’hi ofereix una visió global i 
integradora del cicle de l’aigua, des de la captació fins al seu retorn al medi, 
explicant els processos que es duen a terme per a abastir la població.

A més, s’hi consciencia sobre el valor ambiental de l’aigua i s’hi fomenten hàbits 
sostenibles pel que fa al seu ús en el context d’una ciutat verda i sostenible.

S’hi dona una botella d’alumini a cada alumne per a fomentar el consum d’ai-
gua del grifó i evitar l’ús de botelles de plàstic.

A partir del mes de març es varen incorporar a la nostra oferta educativa tres 
activitats de robòtica que combinen el coneixement de l’ús d’aquesta tecno-
logia amb l’aprenentatge de la separació dels residus i el bon ús dels conteni-
dors de recollida selectiva.



Robòtica i reciclatge 
Educació infantil

A partir del joc i l’experimentació els infants s’introdueixen en el món de la ro-
bòtica, programant i testant un petit i senzill robot que els ajudarà a classificar 
i repartir els diferents tipus de residus que generam a la nostra escola i a casa. 

Aprenen a reciclar els residus, com el paper, els envasos o el vidre, simulant 
els contenidors correctes amb l’ajuda d’un petit robot-abella (Bee-Bot), donant 
les primeres passes en el llenguatge computacional, potenciant la creativitat i 
el pensament lògic.

Robòtica i reciclatge 
Educació primària

A partir del joc i l’experimentació els i les alumnes s’introdueixen en el món 
de la robòtica, a partir de la construcció i programació d’un “camió-robot” 
amb material de WeDo 2.0 de LEGO Education que els ajudarà a classificar i 
repartir els diferents tipus de residus que generam a la nostra escola i a casa. 

Aprenen a seleccionar i classificar els residus, com el paper, els envasos i el 
vidre, i a repartir-los als contenidors correctes amb l’ajuda del “camió-robot”, 
amb la programació de senzilles seqüències des de portàtils per cada grup 
de 2 o 3 alumnes.



Robòtica i reciclatge 
Educació secundària

A partir del joc i l’experimentació plantejam diferents reptes vinculats a com 
millorar el sistema de reciclatge dels residus urbans que es generen al centre 
educatiu, amb l’ajuda de la programació de robots SPIKE o EV3 de LEGO 
Education.

Amb la construcció i programació amb Scratch d’un robot, crearan senzilles 
seqüències amb portàtils o tauletes per recollir els residus que es generen a 
una ciutat, com el paper, els envasos o el vidre. Una vegada s’han recollit, as-
signaran cada residu al contenidor corresponent i analitzaran quina aplicació 
se’n pot extreure: energia, compost, nous productes...

VISITES A LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

A EMAYA també organitzam visites guiades a les nostres instal·lacions per a 
donar a conèixer a grans i a petits el cicle integral de l’aigua, el seu procés de 
captació i tractament, així com la depuració de les aigües residuals i els usos 
de la regeneració de l’aigua.

Oferim la possibilitat de gaudir de jornades ludicoeducatives per a escolars, 
universitaris, famílies i persones interessades en el medi ambient.

El programa ha ofert les següents modalitats de visita:



Visita a la planta depuradora d’aigües residuals de Palma (EDAR 1)

La visita consisteix a conèixer de prop la planta de regeneració d’aigua 
residual procedent del consum humà, així com les aplicacions amb aigües 
regenerades.

Es dona a conèixer tot el procés que segueixen les aigües residuals per a 
poder-se depurar i regenerar: pretractament, decantació primària, tractament 
biològic, decantació secundària, tractament terciari i tractament de fangs. 
Destacam especialment la concepció sostenible de reutilitzar els recursos re-
sultants (aigua regenerada, fangs i cogeneració d’energia). La visita guiada es 
completa amb recomanacions sobre l’ús de l’aigua. 

Visita a la planta potabilitzadora de Son Tugores i fonts naturals

Aquesta visita pretén que els visitants coneguin l’inici del cicle de l’aigua a 
la ciutat; és a dir, la captació de l’aigua i el seu tractament per a distribuir-la 
després a la ciutat.

En primer lloc, es visita una font natural que gestiona EMAYA: la font de la 
Vila. Es tracta d’una de les fonts més antigues, ja que abasteix la ciutat des 
de l’època musulmana. Després es visita la planta potabilitzadora de Son 
Tugores, on l’aigua captada a fonts i pous és tractada per al consum humà. 

A partir d’octubre per motiu de seguretat es varen restringir les visites a la 
planta potabilitzadora de Son Tugores.

Visita als embassaments i a la planta potabilitzadora de Lloseta

Es tracta de visitar els embassaments de la serra de Tramuntana, el Gorg Blau 
o Cúber, que gestiona EMAYA. La visita serveix per a conèixer de prop una de 
les reserves d’aigua més importants per a l’abastiment de la ciutat.

 També es visita l’estació de tractament d’aigua potable de Lloseta, on l’aigua 
provinent dels embassaments es tractada amb els processos de filtratge i 
desinfecció perquè sigui apta per al consum humà i, posteriorment, es condu-
ïda a la ciutat per a distribuir-la-hi.

Visita al laboratori químic

L’objectiu principal de la visita és conèixer de prop tot el procés de control de 
qualitat de l’aigua a la xarxa de distribució que duu a terme el laboratori químic 
d’EMAYA.

EMAYA realitza més de 120.000 anàlisis anuals que engloben tant els proces-
sos de captació i emmagatzemament d’aigua com els de distribució, ús del 
ciutadà i recollida d’aigües residuals, depurades i reutilitzades. Tot el cicle de 
l’aigua queda així sota l’estricte control del Laboratori que certifica la qualitat 
de les nostres aigües, a partir de les pautes marcades en diferents legislacions 
ambientals.



Participació

Aquest curs escolar el programa educatiu EMAYA a l’escola ha batut tots els 
rècords de participació d’anys anteriors. Després d’una davallada d’activitats 
i participació els dos cursos anteriors, els més afectats per la pandèmia, en-
guany s’han superat àmpliament les xifres del curs 2018-2019. 

En total s’han realitzat 771 activitats per a 20.797 alumnes de 120 centres 
educatius de Palma, quan el curs 2018-19 es realitzaren 403 activitats per a 
18.467 alumnes. La recuperació durant aquest curs ha estat per tant molt per 
damunt del que s’esperava i amb xifres molt superiors als cursos previs de la 
pandèmia.

A continuació presentam les dades de participació detallades de les activitats 
que hem duit a terme durant el curs 2021-22:

Dades generals de participació a les activitats

Curs

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

Nre. de centres 60 87 111 120 121 93 63 120

Nre. d’activitats 277 320 338 417 403 328 300 771

Nre. d’alumnes 13.575 13.532 15.327 16.465 17.419 12.546 6.053 20.797

Evolució del nombre del centres participants

Evolució del nombre d’alumnes participants (activitats al centre)

Evolució del nombre total d’activitats
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A continuació es mostren les dades de participació durant el curs escolar 
2021/2022, tant en nombre de visites com de visitants per a cadascuna de les 
instal·lacions. 

Evolució del nombre de visites

Evolució del nombre de visitants

Activitat Nre. visites Nre. visitants
Visita a l'EDAR 23 481
Visita a l'ETAP Son Tugores i fonts naturals 6 129
Visita als embassaments i a l'ETAP de Lloseta 6 128
Visita al laboratori químic 4 65
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Anàlisi per activitat

Les dades de participació a cada activitat durant 
el curs 2020-21 han estat les següents:

Activitat Nre. d’activitats Nre. d’alumnes
El cicle de l’aigua a la natura i a la ciutat 60 1297
El cicle integral de l’aigua 13 317
En Joanet Recicles i el món dels residus 74 2861
En Joanet de l’aigua i els plàstics 56 2057
En Joanet Recicles i en Tomeu Granera 25 1024
Tomeu Granera i el circ del reciclatge 99 3083
En Joanet Recicles i el canvi climàtic 13 527
Visita a l'EDAR 23 481
Visita a l'ETAP Son Tugores i fonts naturals 6 129
Visita als embassaments i a l'ETAP de Lloseta 6 128
Visita al laboratori químic 4 65
Bingo de residus 49 1228
L'efecte del canvi 45 1020
Carreres de residus 11 292
El preu cívic 9 165
Neteja del barri 10 222
Passaparaula 21 463
ResidUNO 6 140
Tres en retxa 6 176
Trivial dels residus 5 120
Tumbling Towers 28 614
Robòtica i reciclatge (Infantil) 53 1143
Robòtica i reciclatge (Primària) 129 2831
Robòtica i reciclatge (Secundària) 20 414

771 20.797

Infantil Primària Secundària Batxillerat i CF Adults

196

389

132

33 21

771
activitats

Participació per nombre d’activitats per cicle

20.797
Nre. d’alumnes



Anàlisi per edats i nivells

Si la participació en les activitats a les aules es desglossa per cicles educatius 
s’obtenen les dades següents:

Nombre d’activitats

Dades de participació Infantil Primària Secundària Batxillerat Adults

El cicle de l’aigua a la natura i a la ciutat  59 1   60

El cicle integral de l’aigua   12  1 13

En Joanet Recicles i el món dels residus 46 28    74

En Joanet de l’aigua i els plàstics 31 25    56

En Joanet Recicles i en Tomeu Granera 14 11    25

Tomeu Granera i el circ del reciclatge 54 45    99

En Joanet Recicles i el canvi climàtic  13    13

Bingo de residus  21 7 18 3 49

L'efecte del canvi  19 22 4  45

Carreres de residus  6 5   11

El preu cívic  3 4  2 9

Neteja del barri  7 3   10

Passaparaula  12 9   21

ResidUNO   6   6

Tres en retxa  2 4   6

Trivial dels residus  5    5

Tumbling Towers   22 6  28

Robòtica i reciclatge (Infantil) 51    2 53

Robòtica i reciclatge (Primària)  129    129

Robòtica i reciclatge (Secundària)   20   20

Visita a l'EDAR  1 12 1 9 23

Visita a l'ETAP Son Tugores i fonts naturals  2 1  3 6

Visita als embassaments i a l'ETAP de Lloseta  1 3 2  6

Visita al laboratori químic   1 2 1 4

196 389 132 33 21 771

Nombre participants

Dades de participació Infantil Primària Secundària Batxillerat Adults

El cicle de l’aigua a la natura i a la ciutat  1287 10   1297

El cicle integral de l’aigua   292  25 317

En Joanet Recicles i el món dels residus 1660 1201    2861

En Joanet de l’aigua i els plàstics 1069 988    2057

En Joanet Recicles i en Tomeu Granera 666 358    1024

Tomeu Granera i el circ del reciclatge 1570 1513    3083

En Joanet Recicles i el canvi climàtic  527    527

Bingo de residus  497 156 524 51 1228

L'efecte del canvi  400 520 100  1020

Carreres de residus  147 145   292

El preu cívic  54 51  60 165

Neteja del barri  162 60   222

Passaparaula  274 189   463

ResidUNO   140   140

Tres en retxa  52 124   176

Trivial dels residus  120    120

Tumbling Towers   509 105  614

Robòtica i reciclatge (Infantil) 1093    50 1143

Robòtica i reciclatge (Primària)  2831    2831

Robòtica i reciclatge (Secundària)   414   414

Visita a l'EDAR  15 298 16 152 481

Visita a l'ETAP Son Tugores i fonts naturals  60 25  44 129

Visita als embassaments i a l'ETAP de Lloseta  16 65 47  128

Visita al laboratori químic   15 45 5 65

6.058 10.502 3.013 837 387 20.797



Valoració

Amb el propòsit de millorar les nostres activitats, durant aquest curs també hem 
recollit valoracions després d’impartir les sessions als centres educatius. Hem 
demanat al professorat que avaluï, en una escala d’1 a 4, els aspectes següents 
de les diferents activitats:

• Interès i adequació dels continguts
• Durada de la sessió
• Materials didàctics (i quadern)
• Puntualitat
• Actitud i habilitat del/la monitor/ra
• Valoració general de la sessió

A continuació es presenten les mitjanes obtingudes per a cada aspecte avaluat. 

Interès i adequació dels continguts

Durada de la sessió

Materials didàctics utilitzats

Puntualitat

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

Valoració general de la sessió

3,90
Total

3,93

3,95

3,66

4,00

3,95

3,90

El cicle de l’aigua a la natura i a la ciutat

Interès i adequació dels continguts

Durada de la sessió

Materials didàctics utilitzats

Puntualitat

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

Valoració general de la sessió

3,89
Total

3,86

4,00

3,57

4,00

4,00

4,00

El cicle integral de l’aigua



Interès i adequació dels continguts

Durada de la sessió

Materials didàctics utilitzats

Puntualitat

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

Valoració general de la sessió

3,93
Total

3,93

3,91

3,89

4,00

3,93

3,93

En Joanet Recicles i el món dels residus

Interès i adequació dels continguts

Durada de la sessió

Materials didàctics utilitzats

Puntualitat

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

Valoració general de la sessió

3,95
Total

3,94

4,00

3,84

4,00

3,97

3,97

En Joanet de l’aigua i els plàstics

Interès i adequació dels continguts

Durada de la sessió

Materials didàctics utilitzats

Puntualitat

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

Valoració general de la sessió

3,99
Total

4,00

4,00

3,94

4,00

4,00

4,00

En Joanet Recicles i en Tomeu Granera

Interès i adequació dels continguts

Durada de la sessió

Materials didàctics utilitzats

Puntualitat

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

Valoració general de la sessió

3,98
Total

3,98

3,98

3,93

4,00

4,00

4,00

Tomeu Granera i el circ del reciclatge

Interès i adequació dels continguts

Durada de la sessió

Materials didàctics utilitzats

Puntualitat

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

Valoració general de la sessió

3,82
Total

3,64

3,82

3,64

4,00

4,00

3,64

En Joanet Recicles i el canvi climàtic

Interès i adequació dels continguts

Durada de la sessió

Materials didàctics utilitzats

Puntualitat

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

Valoració general de la sessió

3,91
Total

3,85

3,89

3,91

3,98

3,94

3,89

Bingo de residus

Interès i adequació dels continguts

Durada de la sessió

Materials didàctics utilitzats

Puntualitat

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

Valoració general de la sessió

3,88
Total

3,81

3,81

3,79

4,00

3,98

3,83

L’efecte del canvi

Interès i adequació dels continguts

Durada de la sessió

Materials didàctics utilitzats

Puntualitat

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

Valoració general de la sessió

3,95
Total

4,00

3,91

3,82

4,00

4,00

4,00

Carreres de residus

Interès i adequació dels continguts

Durada de la sessió

Materials didàctics utilitzats

Puntualitat

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

Valoració general de la sessió

3,96
Total

4,00

4,00

3,78

4,00

4,00

4,00

El preu cívic



Interès i adequació dels continguts

Durada de la sessió

Materials didàctics utilitzats

Puntualitat

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

Valoració general de la sessió

3,80
Total

3,80

3,60

3,80

3,90

3,90

3,90

Neteja del barri

Interès i adequació dels continguts

Durada de la sessió

Materials didàctics utilitzats

Puntualitat

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

Valoració general de la sessió

3,89
Total

3,80

3,95

3,70

4,00

4,00

3,95

Passaparaula

Interès i adequació dels continguts

Durada de la sessió

Materials didàctics utilitzats

Puntualitat

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

Valoració general de la sessió

3,90
Total

3,83

3,67

4,00

4,00

4,00

3,83

ResidUNO

Interès i adequació dels continguts

Durada de la sessió

Materials didàctics utilitzats

Puntualitat

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

Valoració general de la sessió

3,97
Total

4,00

3,83

4,00

4,00

4,00

4,00

Tres en retxa

Interès i adequació dels continguts

Durada de la sessió

Materials didàctics utilitzats

Puntualitat

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

Valoració general de la sessió

3,80
Total

3,80

3,60

3,80

4,00

3,80

3,80

Trivial dels residus

Interès i adequació dels continguts

Durada de la sessió

Materials didàctics utilitzats

Puntualitat

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

Valoració general de la sessió

3,96
Total

4,00

3,93

3,93

3,96

4,00

4,00

Tumbling Towers



Dades obtingudes de 593 qüestionaris d’avaluació. 

Tal com mostren les dades, els centres valoren molt positivament les activi-
tats que oferim. Hem recollit també suggeriments concrets de propostes de 
millora que tindrem en compte per al curs que ve.

Interès i adequació dels continguts

Durada de la sessió

Materials didàctics utilitzats

Puntualitat

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

Valoració general de la sessió

3,78
Total

3,64

3,74

3,74

3,96

3,84

3,70

Robòtica i reciclatge (Infantil)

Interès i adequació dels continguts

Durada de la sessió

Materials didàctics utilitzats

Puntualitat

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

Valoració general de la sessió

3,90
Total

3,95

3,63

3,97

3,97

3,96

3,93

Robòtica i reciclatge (Primària)

Interès i adequació dels continguts

Durada de la sessió

Materials didàctics utilitzats

Puntualitat

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

Valoració general de la sessió

3,71
Total

3,60

3,30

3,90

3,85

3,90

3,55

Robòtica i reciclatge (Secundària)

3,89 
sobre 4

Mitjana



rsc@emaya.es


