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Registre del paper utilitzat: un dia.

Recompte del paper utilitzat: una hora.

Reflexió i propostes de millora: un dia.

Activitat del DIA SENSE PAPER: les sis 
hores lectives del dia.

comptabilitzen les fotocòpies, folis, llibre-
tes, paper higiènic, tovallons, etc.

2. Estudi del paper utilitzat a tota 
l’escola durant un dia. L’alumnat de cicle 
superior fa el recompte i l’estudi aproximat 
del paper utilitzat a l’escola durant un dia.

3. Exposició i posterior reflexió de les 
dades de l’estudi. Es destina a tots els 
cicles, per tal de pensar propostes per es-
talviar paper, consensuar entre tots bones 
pràctiques i comprometre’s a aplicar-les.

4. El Dia sense Paper. Durant tot el dia 
es treballa sense utilitzar el paper. Aquest 
dia, tot l’alumnat des de P3 fins a Sisè, així 
com els mestres, utilitzen en totes les àrees 
i durant tot el dia recursos alternatius i es 
realitzen activitats on no s’utilitzi paper:

a- Aula d’ordinadors, aula TIC de Ciències, 
aula TIC de Música: processador de text, 
programes de dibuix, jocs informàtics, co-
rreu electrònic i activitats per Internet.

b- Pissarres de guix i pissarres digitals.

c- Projecció de pel·lícules en català, 
castellà i anglès.

d- Activitats musicals, karaoke.

e- Jocs d’expressió oral, explicació de 
contes, debats, teatre i cançons, en ca-
talà, castellà i anglès.

f- Disfresses i maquillatge.

g- Joc simbòlic: cuineta, botiga, cotxes, 
perruqueria...

h- Jocs de taula: trencaclosques, dòmi-
nos, encaixos, bingo, parxís...

i- Cuina: preparació de l’esmorzar i del berenar.

j- Modelatge en plastilina i fang.
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SETMANA EUROPEA
DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS FITXA ACCIÓ 20

A L’ESCOLA EL SITJAR 
FEM UN BON PAPER

Principi: L’objectiu d’aquesta activitat és informar i sensibilitzar els infants i el professorat sobre la gran quantitat de 
paper utilitzat a l’escola i, alhora, replantejar totes les activitats alternatives que es poden fer sense utilitzar el paper. 
A partir de l’estudi aproximat del paper utilitzat a l’escola durant tot un dia, fem una reflexió i, entre tots, mirem de fer 
propostes per tal de fer-ne un bon ús tot estalviant paper i establim un Dia sense Paper en tots els cicles escolars.

Prendre consciència per fer un bon ús 
del paper.

Reduir la quantitat de paper utilitzat.

Consensuar propostes de millora o bo-
nes pràctiques.

Objectius

Temps de treball

SENSIBILITZAR SOBRE 
L’EXCÉS DE RESIDUS Dirigit a:

Material

Per al registre del paper utilitzat: tau-
les per enregistrar el paper utilitzat a cada 
aula, a secretaria, per les impressores, per 
la fotocopiadora, al menjador, etc.

Tema:

1. Registre del paper utilitzat a l’escola 
durant un dia. A totes les aules i espais on 
s’utilitza paper es distribueixen unes tau-
les per anotar el paper que es fa servir. Es 

Desenvolupament de l’acció

Altres materials de comunicació disponi-
bles a:  www.ewwr.eu/ca/outils 

Vídeo del Dia sense Paper disponible a 
la secció Vídeos de l’apartat Exemples de bo-
nes pràctiques en prevenció de residus 
www.arc.cat/setmanaprevencio2011
http://vimeo.com/23471439 

Fitxes temàtiques dedicades a la pre-
venció de residus: 
www.arc.cat/setmanaprevencio2011

Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus: www.ewwr.eu/ca

Tot el material s’ha elaborat gracies a 
l’Escola El Sitjar de Linyola 
http://blocs.xtec.cat/elsitjar/?cat=38912

Per saber-ne més
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