EMAYA a l’escola Curs 2020/2021

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 gestió sostenible dels recursos i els residus.
Per al curs 2020/2021 el programa ha ofert nou activitats
informatives, participati-ves 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.
Aquest curs, malauradament, ha estat marcat per la pandèmia
del covid-19. L’activitat als centres escolars n’ha quedat afectada
i ha estat complicat que es poguessin fer activitats a les escoles
a causa de les estrictes mesures sanitàries que s’havien de
seguir.

Tot i això, hem intentat adaptar-nos a la situació el màxim
possible. Hem ofert la possibilitat de fer les activitats de primària
i secundària en modalitat en línia i per a les activitats presencials
s’han establert les normes de seguretat següents.

Normes de seguretat
Tot el conjunt de personal educador prendrà les mesures higièniques de
prevenció estipulades per part de l’autoritat sanitària competent, abans,
durant i després de cada sessió.
Cada educador o educadora farà un seguiment del seu estat de
salut. En tot moment es mantindrà la distància física de seguretat i, en
cas de no poder fer-ho, s’utilitzarà la mascareta; a més, el personal
educador es farà sovint les mans netes amb aigua i sabó o una solució
hidroalcohòlica.
Abans de l’activitat, es reorganitzarà l’espai per a garantir la possibilitat de
mantenir la distància mínima de seguretat entre els participants. S’evitarà
compartir el material i, en cas d’haver de manipular o intercanviar objectes, es desinfectaran abans i després del seu ús.
Finalment, l’equip educador estarà format en matèria de prevenció i protecció, i sobre les passes en cas de detectar símptomes.

Aquest curs a causa de les restriccions sanitàries no ha estat
possible oferir les visites guiades a les nostres instal·lacions per a
grups de centres educatius i altres col·lectius.
A continuació presentam un resum del programa “EMAYA a
l’escola” durant aquest curs escolar 2020/2021: 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 cur-ricular 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 lú-diques, 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:
En Joanet Recicles i el món dels residus
Educació infantil i primer cicle de primària
En Joanet Recicles, mitjançant la imaginació, la música, l’expressió corpo-ral
i el joc, anima els més petits i les més petites a separar correctament els
residus als contenidors de diferents colors que tenim actualment a Palma, i
presenta el contenidor de matèria orgànica que es va introduint a la ciutat.
Al final de cada activitat s’entrega a l’aula un joc de petits contenidors de tots
els colors per a continuar treballant durant la resta del curs i un qua-dern
d’activitats sobre reciclatge amb pinturetes per a cada alumne.
En Joanet Recicles i el canvi climàtic
Primer i segon cicle de primària
Les conseqüències greus que suposa el canvi climàtic ens preocupen. Amb
aquesta activitat es tracta sobre les causes del canvi climàtic i què podem
fer per a reduir-ne els efectes devastadors; per exemple, reciclar.
D’una manera no dramàtica i lúdica, en Joanet mostra als alumnes com
comportar-se davant aquesta nova problemàtica ambiental.
Al final de cada activitat s’entrega 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.

Joanet Recicles i Tomeu Granera
Educació infantil i primer cicle de primària
En Joanet Recicles i en Tomeu Granera són dos personatges que amb
jocs, malabars, cançons i entreteniment transmeten als infants la necessi-tat
de cuidar el nostre entorn i mostren quins efectes té l’acció contaminant a
l’equilibri ecològic de la natura. Els animen a tenir cura de les nostres fonts
de vida i a reduir, reutilitzar i reciclar. En Tomeu Granera ensenya a reciclar
fent malabars amb el paper i el cartó, els envasos i altres residus, i mostra els
beneficis de caminar i anar amb bicicleta. Amb el seu monocicle es passeja
entre els alumnes animant a emprar formes de locomoció netes.
Tomeu Granera i el circ del reciclatge
Educació infantil i primer cicle 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
du pel camí del respecte a les persones, els animals i les plantes, i els en-senya a tenir cura de les nostres fonts de vida: aire, aigua i terra.
Aprofitant el símil del circ, aquesta activitat 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 s’entrega a cada aula un CD amb les noves cançons d’en Joanet Recicles i un joc de petits contenidors.

*alternativa en línia
Respectes els colors? Els residus i el reciclatge
Segon i tercer cicle de primària
Durant la primera part responem a la pregunta de com es gestionen els residus i quin és el seu camí, la seva recollida i el seu reciclatge, posant especial
interès en la separació correcta en diferents fraccions. L’alumnat aprèn i
integra el conjunt de serveis i tasques que EMAYA du a terme a Palma per a
poder mantenir-la neta. A més, s’hi aprenen quins són els hà-bits més sostenibles que podem incorporar al nostre dia a dia. L’activitat es completa amb
una segona part, formada per un joc dinàmic i divertit, en el qual els infants
aprenen d’una forma entretinguda com separar bé els seus residus. Com a
obsequis, s’entreguen a l’aula un joc de contenidors petits per a poder continuar treballant els continguts durant el curs, un joc de bosses de reciclatge i
una bossa reutilitzable.
Reciclatge i tractament de residus
Educació secundària

*alternativa en línia

Per a conèixer quin és el cicle dels residus que produïm cada dia es pre-senten els continguts mitjançant una explicació dinàmica en què tot l’alumnat pot
participar. Els recursos naturals, l’origen dels materials, el seu transport, la producció dels residus i la seva tipologia, el tractament i la seva valorització són
alguns dels temes que s’hi tracten per a poder acon-seguir un aprenentatge
integral del món dels residus. Per a assegurar l’aprenentatge de nous coneixements es proposa una dinàmica participa-tiva sobre els temes tractats.
Per a facilitar la separació i la reducció de residus, es reparteix a tot l’aula un
joc de bosses de cada color, una bossa reutilitzable i una guia comple-ta del
reciclatge d’EMAYA.

Activitats sobre el cicle de l’aigua a la ciutat
En Joanet de l’Aigua i els plàstics
Educació infantil i primer cicle de primària
En Joanet de l’Aigua anima els més petits i petites a ser curosos pel que fa a
l’estalvi d’aigua a ca seva i a l’escola. Fent cantar i ballar els infants, di-vulga
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
Segon i tercer cicle de primària

*alternativa en línia

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 canonades, i la depuració i la reutilització de l’aigua.
S’ofereix una explicació dinàmica de les fases del cicle urbà de l’aigua i es
fan 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.

*alternativa en línia
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 relacionades amb el cicle integral de l’aigua a Palma. S’hi ofereix una vi-sió 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.
Es 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.

Evolució del nombre del centres participants

Participació
Com hem comentat anteriorment, cal tenir en compte en aquest que durant
el curs 2020-21 tots els centres escolars han patit restriccions respecte de les
activi-tats que es podien fer i el nombre d’alumnes que podien compartir aula.
Tot i això, hem pogut fer activitats a 63 centres educatius o associacions, la
qual cosa valoram molt positivament. El nombre de participants total ha minvat
força respecte d’anys anteriors a causa de les restriccions sanitàries generals i
també perquè les aules s’ha organitzar en grups bombolla de pocs alumnes.

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

Així, el nombre d’activitats sol·licitades ha baixat un 18,6% respecte del curs
2018-2019 (curs sense pandèmia), però el nombre de participants ha baixat
un 67,2% en els mateixos cursos.
A continuació presentam les dades de participació de les activitats que s’han
pogut dur a terme:
Dades generals de participació a les activitats
Curs

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

Nre. de centres

60

87

111

120

121

93

63

Nre. d’activitats

277

320

338

417

403

328

300

Nre. d’alumnes

13.575

13.532

15.327

16.465

17.419

12.546

6.053

Evolució del nombre total d’activitats

Anàlisi per activitat
Les dades de participació a cada activitat durant el curs 2020-21 han estat les
següents:
Dades de participació
Joanet Recicles i el món dels residus
Joanet de l'aigua i els plàstics
Joanet Recicles i Tomeu Granera
Tomeu Granera i el circ del reciclatge
Joanet Recicles i el canvi climàtic
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

Participació per nombre d’activitats

Nre. d’activitats
37
26
41
58
20
36
26
38
18
300

Nre. d’alumnes
834
494
835
1.420
405
595
316
856
298
6.053

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

Participació per nombre d’activitats per cicle

Nombre d’activitats
Infantil
Dades de participació
Joanet Recicles i el món dels residus
18
Joanet de l'aigua i els plàstics
17
Joanet Recicles i Tomeu Granera
24
Tomeu Granera i el circ del reciclatge
43
Joanet Recicles i el canvi climàtic
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
102

Primària Secundària Batxillerat

Infantil
Dades de participació
Joanet Recicles i el món dels residus
428
Joanet de l'aigua i els plàstics
337
Joanet Recicles i Tomeu Granera
510
Tomeu Granera i el circ del reciclatge
1008
Joanet Recicles i el canvi climàtic
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
2.283

Primària Secundària Batxillerat Adults

18
8
16
14
19
31
24
1
2
133

24
15
39

7
1
8

Adults

1
1
1
1
1
5
2
6

38

18

300

37
26

8

41
58
20
36
26
18

39

102

300

activitats

Nombre d’alumnes

391
142
310
397
390
514
288
5
33
2.470

536
251
787

130
14
144

834
494
835
1.420
405
595
316
856
298
369 6.053
15
15
15
15
15
81
28
185

18

133

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 utilitzats (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.
Joanet Recicles i el món dels residus

Joanet de l’aigua i els plàstics

Interès i adequació dels continguts

4,00

Interès i adequació dels continguts

3,80

Durada de la sessió

4,00

Durada de la sessió

4,00

Materials didàctics utilitzats

3,70

Materials didàctics utilitzats

3,70

Puntualitat

4,00

Puntualitat

4,00

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

4,00

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

4,00

Valoració general de la sessió

4,00

Valoració general de la sessió

3,90

3,95

Total

3,90

Total

Tomeu Granera i el circ del reciclatge

Joanet Recicles i Tomeu Granera
Interès i adequació dels continguts

4,00

Interès
Interèsi adequació
i adequaciódels
delscontinguts
continguts

3,96
4,00

Durada de la sessió

4,00

Durada
Duradade
delalasessió
sessió

3,93
4,00

Materials didàctics utilitzats

4,00

Materials
Materialsdidàctics
didàcticsutilitzats
utilitzats

3,96
4,00

Puntualitat

4,00

Puntualitat
Puntualitat

4,00
4,00

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

4,00

Actitud
monitor/ra
Actitudi habilitat
i habilitatdel/la
del monitor

3,96
4,00

Valoració general de la sessió

4,00

Valoració
Valoraciógeneral
generalde
delalasessió
sessió

3,96
4,00

4,00

Total

Joanet Recicles i el canvi climàtic

3,96
4,00

Total
Total

Respectes els colors? Els residus i el reciclatge

Interès i adequació dels continguts

4,00

Interès i adequació dels continguts

3,80

Durada de la sessió

4,00

Durada de la sessió

3,80

Materials didàctics utilitzats

3,67

Materials didàctics utilitzats

3,80

Puntualitat

4,00

Puntualitat

4,00

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

4,00

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

4,00

Valoració general de la sessió

4,00

Valoració general de la sessió

4,00

3,94

Total

3,90

Total

El cicle de l’aigua a la natura i a la ciutat
Interès i adequació dels continguts

4,00

Durada de la sessió

4,00

Materials didàctics utilitzats

4,00

Puntualitat

4,00

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

4,00

Valoració general de la sessió

4,00

4,00

Total

Reciclatge i tractament de residus

El cicle integral de l’aigua

Interès i adequació dels continguts

4,00

Interès i adequació dels continguts

3,50

Durada de la sessió

4,00

Durada de la sessió

3,40

Materials didàctics utilitzats

4,00

Materials didàctics utilitzats

3,30

Puntualitat

4,00

Puntualitat

4,00

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

4,00

Actitud i habilitat del/la monitor/ra

3,80

Valoració general de la sessió

4,00

Valoració general de la sessió

3,50

4,00

Total

Dades obtingudes de 113 qüestionaris d’avaluació.
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 curs que ve.

3,60

Total

rsc@emaya.es

