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El programa EMAYA a l’Escola és un projecte unitari amb el qual pretenem contribuir a millorar la 
conscienciació mediambiental dels nins, nines i joves de la nostra ciutat per a promoure una gestió 
sostenible dels recursos i els residus.

El programa ha ofert per al curs 2016/2017 set activitats formatives, participatives i de conscienciació 
per a alumnes d’educació infantil, primària i secundària, amb dues modalitats temàtiques relaciona-
des amb les activitats principals d’EMAYA: el cicle de l’aigua a la ciutat i els residus i el reciclatge.

Oferim, també, a centres educatius i altres col·lectius la possibilitat de realitzar visites guiades a les 
nostres instal·lacions.

A continuació, presentam un resum del programa EMAYA a l’Escola durant aquest curs escolar 
2016/2017: descripció de les activitats, dades de participació, avaluació i propostes de millora per al 
proper curs.

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 desenvolupades per EMAYA en l’àmbit municipal.
 - Ampliar els coneixements sobre el cicle de l’aigua i els residus, dins l’àmbit curricular de l’ensenya-
ment de primària i secundària. 

 - Reforçar la visió social i mediambiental compromesa d’EMAYA.
 - Difondre, mitjançant activitats lúdiques, la importància de les bones pràctiques en el nostre entorn, 
centrades en l’estalvi d’aigua, la neteja de la ciutat i el reciclatge de residus.
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Activitats

Les cinc activitats que hem ofert durant aquest curs en el marc del programa EMAYA a l’Escola són 
les següents:

Activitats adreçades a educació infantil i primer cicle de primària

• En Joanet Recicles i el món dels contenidors

En Joanet Recicles, a través de la imaginació, de la música, de l’expressió corporal i del joc, anima 
els més petits i les més petites a separar correctament els residus en els contenidors de diferents 
colors que tenim actualment a Palma i presenta el contenidor de matèria orgànica que s’introduirà 
properament a la ciutat.

Al final de cada activitat es dona un CD amb les cançons d’en Joanet Recicles i un joc de petits 
contenidors de tots els colors per a seguir treballant durant la resta del curs.

• En Joanet de l’Aigua

En Joanet de l’Aigua anima els més petits a ser curosos amb l’estalvi d’aigua a l’escola i a ca seva. 
Fent cantar i ballar els nins i les nines, divulga un missatge sobre la necessitat d’estalviar aigua i 
proposa bones pràctiques fàcils d’entendre i d’aplicar.

Al final de cada activitat es dona un CD amb les cançons d’en Joanet de l’Aigua per a seguir treba-
llant durant la resta del curs.

Activitats adreçades a segon i tercer cicle de primària

• Respectes els colors? Els residus i el reciclatge

Explicam els serveis i tasques que desenvolupa EMAYA, fent especial esment a les diferents frac-
cions, els sistemes de recollida i el reciclatge, incloent recomanacions per a la correcta separació 
dels residus i per a mantenir la ciutat neta. L’activitat es completa amb un joc per equips amb el 
qual els i les alumnes aprendran a separar els residus.

A més, es reparteix un joc de bosses de reciclatge per a cada nin i nina, per a facilitar la separa-
ció de residus als domicilis i un joc de petits contenidors de tots els colors per a l’aula per a seguir 
treballant durant la resta del curs.

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

Aquesta activitat té com a principal objectiu donar a conèixer a nins i nines les tasques que desen-
volupa 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 
canonades; la depuració i la reutilització de l’aigua.
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Es realitza una explicació dinàmica amb suport audiovisual de totes les fases del cicle urbà de 
l’aigua i es donen recomanacions per al seu estalvi.

A més, es proposa participar en un concurs de dibuix sobre l’estalvi d’aigua i premiam els millors 
dibuixos a final de curs.

Activitats adreçades a educació secundària

• Reciclatge i tractament de residus

Mitjançant una explicació dinàmica i participativa, mostram el camí que segueixen els residus des 
que es recullen separats en les diferents fraccions. Parlam sobre l’origen dels diferents materials, el 
transport i el tractament dels residus i la seva valorització.

A més, es reparteix un joc de bosses de reciclatge per a cada alumne per a facilitar la separació de 
residus als domicilis.

• El cicle integral de l’aigua

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

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

I també...

• El Camió del Reciclatge

El Camió del Reciclatge es desplaça als centres educatius per tal de recollir residus especials que 
els nins i nines poden dur de casa seva. Les fraccions que recull el camió són: bombetes i fluo-
rescents, roba, juguetes, piles, petits electrodomèstiques, càpsules de cafè, oli vegetal, envasos 
de tinta, paper i cartó i envasos lleugers. Un monitor acompanya el camió i fa una breu explicació 
sobre el cicle que seguirà cada residu i la importància del reciclatge d’aquests residus especials.
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Difusió i abast

Després d’un parell de cursos en què la participació estava estabilitzada quant al nombre d’alumnes 
participants, durant aquest curs 2016-2017 s’ha tornat a produir un augment significatiu de la partici-
pació. Les activitats d’aula han passat de 13.532 participants a 15.327 (augment del 13 %).

Així mateix, la participació quant al nombre total de centres participants també ha augmentat; s’ha 
passat de 87 a 111 centres diferents que han fet alguna de les activitats del programa.

 A continuació, mostram el resum de participació dels darrers cursos:

Curs 
2013-14

Curs 
2014-15

Curs 
2015-16

Curs 
2016-17

54
60

87

111

Curs 
2013-14

Curs 
2014-15

Curs 
2015-16

Curs 
2016-17

11.536

13.575 13.532

15.327

Evolució del nombre de centres participants Evolució del nombre d’alumnes participants
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Anàlisi per activitat

Les dades de participació en cadascuna de les activitats (sense considerar les visites guiades a les 
nostres instal·lacions, que es veuran més endavant) durant el curs 2016-2017 es pot veure a la taula 
següent

Sessions Alumnes

Joanet Recicles i el món dels contenidors 96 4.287

Joanet de l'Aigua 69 3.183

Respectes els colors? Els residus i el reciclatge 39 1.120

El cicle de l'aigua a la natura i a la ciutat 36 967

Reciclatge i tractament de residus 29 652

El cicle integral de l'aigua 8 208

El Camió del Reciclatge 19 4.910

296 15.327

6%
3%

10%

12%

13%

23%

32% Joanet Recicles i 
el món dels contenidors

Joanet de l’Aigua

Respectes els colors? 
Els residus i el reciclatge

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

Reciclatge i tractament
de residus

El cicle integral de l’aigua
El Camió del Reciclatge

Participació per 
nombre de sessions
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Anàlisi per edats i nivells

Si desglossam la participació en les activitats per cicles educatius, obtenim les dades següents.

Nombre de sessions

Infantil Primària Secundària Adults Total

Joanet Recicles i el món dels contenidors 55 41     96

Joanet de l'aigua 36 33     69

Respectes els colors? Els residus i el reciclatge   39     39

El cicle de l'aigua a la natura i a la ciutat   36     36

Reciclatge i tractament de residus     20 9 29

El cicle integral de l'aigua     1 7 8

91 149 21 16 277

Nombre d’alumnes

Infantil Primària Secundària Adults Total

Joanet Recicles i el món dels contenidors 2.350 1.937     4.287

Joanet de l'aigua 1.640 1.543     3.183

Respectes els colors? Els residus i el reciclatge   1.120     1.120

El cicle de l'aigua a la natura i a la ciutat   967     967

Reciclatge i tractament de residus     509 143 652

El cicle integral de l'aigua     197 11 208

3.990 5.567 706 154 10.417

         

6%
8%

54%

33%

Nombre de sessions
per cicle

Infantil

Primària

Secundària

Adults



8

Residus recollits pel Camió del Reciclatge

A continuació, es mostra la quantitat en kg de cada tipus de residu que ha recollit el Camió del Reci-
clatge en el conjunt de les activitats realitzades als centres escolars durant el curs 2016/17.

Material

Roba 207 kg

Bombetes i fluorescents 74 kg

Piles 139 kg

Material informàtic 18 kg

Petits electrodomèstics 135 kg

Juguetes 141 kg

CD / DVD 21 kg

Paper 81 kg

Envasos lleugers 93 kg

Vidre 7 kg

Càpsules de cafè 96 kg

Altres 169 kg

1.181 kg

Valoració

Durant aquest curs, amb el propòsit de millorar les nostres activitats, 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, per a les activitats Joanet Recicles i el món dels contenidors, Joanet de l’Aigua, Respectes 
els colors? Els residus i el reciclatge, El cicle de l’aigua a la natura i a la ciutat, Reciclatge i tractament de 
residus i El cicle integral de l’aigua, els aspectes següents:

 - interès i adequació dels continguts
 - durada de la sessió
 - materials didàctics utilitzats
 - puntualitat
 - actitud i habilitat del/la monitor/a
 - valoració general de la sessió

A més, també hem recollit dades de valoració per a l’activitat del Camió del Reciclatge. Per les caracte-
rístiques d’aquesta sessió, hem demanat al professorat que avaluï els següents aspectes:

 - interès i adequació de l’activitat
 - puntualitat
 - actitud i habilitat del monitor
 - valoració general de la sessió
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A continuació, mostram les mitjanes obtingudes per a cadascun dels aspectes avaluats.

Respectes els colors? Els residus i el reciclatge Mitjana
Interès i adequació dels continguts 3,53
Durada de la sessió 3,68
Materials didàctics utilitzats 3,47
Puntualitat 3,89
Actitud i habilitat del monitor 3,79
Valoració general de la sessió 3,68

3,68

El cicle de l’aigua a la natura i a la ciutat Mitjana
Interès i adequació dels continguts 3,68
Durada de la sessió 3,68
Materials didàctics utilitzats 3,55
Puntualitat 4,00
Actitud i habilitat del monitor 3,86
Valoració general de la sessió 3,77

3,76

Reciclatge i tractament de residus Mitjana
Interès i adequació dels continguts 3,62
Durada de la sessió 3,54
Materials didàctics utilitzats 3,08
Puntualitat 3,77
Actitud i habilitat del monitor 3,69
Valoració general de la sessió 3,62

3,55

El cicle integral de l’aigua Mitjana
Interès i adequació dels continguts 4,00
Durada de la sessió 3,67
Materials didàctics utilitzats 3,67
Puntualitat 4,00
Actitud i habilitat del monitor 4,00
Valoració general de la sessió 3,77

3,89

1

2

3

4

Interès Durada Materials Puntualitat Monitor Valoració

1

2

3

4

Interès Durada Materials Puntualitat Monitor Valoració

1,00

2,00

3,00

4,00

Interès Durada Materials Puntualitat Monitor Valoració

1

2

3

4

Interès Durada Materials Puntualitat Monitor Valoració
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Joanet de l’Aigua Mitjana
Interès i adequació dels continguts 3,90
Durada de la sessió 3,93
Materials didàctics utilitzats 3,90
Puntualitat 3,97
Actitud i habilitat del monitor 3,97
Valoració general de la sessió 3,97

3,94

Joanet Recicles Mitjana
Interès i adequació dels continguts 3,90
Durada de la sessió 3,90
Materials didàctics utilitzats 3,83
Puntualitat 3,93
Actitud i habilitat del monitor 3,95
Valoració general de la sessió 3,93

3,90

1,00

2,00

3,00

4,00

Interès Durada Materials Puntualitat Monitor Valoració

1,00

2,00

3,00

4,00

Interès Durada Materials Puntualitat Monitor Valoració

1,00

2,00

3,00

4,00

Interès Puntualitat Monitor Valoració

El Camió del Reciclatge Mitjana
Interès i adequació dels continguts 4,00
Puntualitat 4,00
Actitud i habilitat del monitor 4,00
Valoració general de la sessió 4,00

4,00

Dades obtingudes de 129 qüestionaris d’avaluació. Valoracions de l’1 al 4. 

Tal com mostren les dades, els centres valoren molt positivament les activitats que oferim. Hem recollit també 

suggeriments concrets de propostes de millora que tindrem en compte per al proper curs.
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Visites a les nostres instal·lacions

EMAYA també organitza visites guiades a les seves 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 també la depuració 
de les aigües residuals i els usos de la regeneració de l’aigua.

En aquest sentit, s’ofereix la possibilitat de gaudir de jornades ludicoeducatives per a escolars, univer-
sitaris, famílies i persones interessades en el medi ambient.

El programa ofereix les següents modalitats de visita:

Visita a la Planta Depuradora d’Aigües Residuals de Palma (EDAR Palma I)

La visita consisteix en conèixer de prop la planta de regeneració d’aigua residual procedent del con-
sum humà, així com les aplicacions amb aigües regenerades.
 
Es dona a conèixer tot el procés que segueixen les aigües residuals per a poder depurar-se i rege-
nerar-se: pretractament, decantació primària, tractament biològic, decantació secundària, tractament 
terciari i tractament de fangs. Destacam especialment la concepció sostenible de reutilitzar els recur-
sos resultants (aigua regenerada, fangs i cogeneració d’energia). La visita guiada es completa amb 
recomanacions sobre l’ús de l’aigua.

Visita EDAR. Col·legi Pius XII. Visita EDAR. Projecte Naum.
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Visita a la planta potabilitzadora Son Tugores i fonts naturals

Aquesta visita pretén descobrir l’inici del cicle de l’aigua a la ciutat als visitants. És a dir, la captació de 
l’aigua i el tractament per a la seva posterior distribució 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 que abasteixen la ciutat des d’època musulmana. Posteriorment, es visita la plan-
ta potabilitzadora de Son Tugores, on l’aigua captada a fonts i pous és tractada per al consum humà.

Visita als embassaments i a la Planta Potabilitzadora de Lloseta

Es tracta de visitar els embassaments de la Serra de Tramuntana, 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 les aigües provinents dels em-
bassaments són tractades amb els processos de filtrat i desinfecció, per a ser aptes per al consum 
humà i, posteriorment, són conduïdes a la ciutat per a la seva distribució.

ETAP de Son Tugores. UIB. Font de Na Pera. CEIP Maria Antònia Salvà.

ETAP de Llloseta. IES Ses Estacions. Embassaments. Col·legi Lluís Vives.
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Coneix el laboratori químic d’EMAYA

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 processos de captació i emma-
gatzemament 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 quali-
tat de les nostres aigües a partir de les pautes marcades en diferents legislacions ambientals.

Dades de participació

A continuació, mostram les dades de participació durant el curs escolar 2016/2017, tant en nombre 
de visites com en nombre de visitants per a cadascuna de les instal·lacions.

Nre. visites Nre. visitants

Visita a la Planta Depuradora d'Aigües Residuals de Palma 26 669

Visita a la planta potabilitzadora Son Tugores i fonts naturals 11 256

Visita als embassaments i a la Planta Potabilitzadora de Lloseta 3 161

Coneix el laboratori químic d'EMAYA 2 22

42 1.108

Laboratori químic.UIB. Laboratori químic. GREC.
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Tancament del curs

Dia Mundial del Medi Ambient

Com a activitat per a la cloenda del curs i coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Medi Am-
bient, vàrem organitzar, amb el patrocini d’Ecoembes, la IV Diada per al Foment del Reciclatge amb 
les escoles Alexandre Rosselló, Balmes, Camilo José Cela i Pintor Joan Miró. 

Al parc de Kristian Krekovic, més de 400 alumnes d’infantil i primària varen participar d’una jornada 
lúdica i educativa sobre reciclatge i sostenibilitat conduïda per en Joanet Recicles i que va concloure 
amb animació infantil a càrrec del grup Spaghetti.

Concurs de figures de material reciclat. Grup Spaghetti.

En Joanet Recicles. Animació infantil.
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Lliurament de premis El cicle de l’aigua a la natura i a la ciutat

A l’activitat El cicle de l’aigua a la natura i a la ciutat, vàrem demanar als nins i nines que ens aportassin 
mitjançant un dibuix la seva visió, les seves idees i els seus suggeriments sobre l’estalvi d’aigua.

D’entre tots els dibuixos presentats, aquest curs n’hem seleccionat 7 de guanyadors, valorant l’origi-
nalitat de la idea, la qualitat del dibuix i el missatge exposat. Els nins i nines guanyadors del concurs 
han rebut com a premi jocs educatius i llibres adequats a la seva edat.

A més, tots els dibuixos guanyadors han format part d’una exposició a la recepció de les oficines 
d’EMAYA.

Lliurament de premis al CEIP Miquel Porcel. Lliurament de premis al Col·legi Corpus Christi.

Exposició dels dibuixos guanyadors. Lliurament de premis al CEIP Sa Indioteria.
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Millores per al curs 2016 / 2017

Les valoracions de les activitats que hem recollit del professorat són, un curs més, molt positives. 
Per tant, de cara al proper curs, plantejam mantenir totes les activitats que hem ofert durant els curs 
2016-2017, però fent alguna petita millora suggerida a les enquestes de valoració.

En concret, el que més ens han demanat els centres educatius és poder disposar de material didàc-
tic addicional per a treballar a l’aula en l’àmbit del reciclatge després de la sessió. Per al proper curs, 
lliurarem als infants d’educació infantil i primer cicle de primària un petit quadern d’activitats per a 
reforçar el que s’ha après a les sessions. Així mateix, posarem a disposició del professorat més recur-
sos (vídeos, àudios, material gràfic, etc.) al web d’EMAYA per tal que els puguin descarregar.

Agraïm la col·laboració de les organitzacions sense ànim de lucre Ecoembes i Ecovidrio, amb el suport de les 
quals podem dur a terme el projecte EMAYA a l’escola.


