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ELS ENVASOS: COMPOSICIÓ I RECICLATGE
DESCRIPCIÓ:

Els envasos tenen un pes molt important en les nostres vides, pràcticament tots
els productes que arriben a les nostres mans estan envasats. Aquest fenomen
és relativament modern i té tendència ha continuar creixent per les exigències
dels consumidors. Però d’altra banda, els envasos s’han convertit en un dels
problemes més greus per els gestors de residus. La dificultat de triar els diferents
tipus d’envasos i el seu costos reciclatge, fan necessari que la gent prengui
consciència sobre el problema per tal d’aconseguir reduir-ne la producció.
La deixalleria Municipal de Blanes proposa realitzar una visita per les seves
instal·lacions, i treballar en el coneixement dels diferents tipus d’envasos i les
seves característiques, mitjançant unes fitxes. D’altra banda també s’explicaran
diferents mesures per moderar l’impacte d’aquests residus i consells per a la
seva reducció.
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OBJECTIUS GENERALS:

-

Motivar la correcta participació en el sistema de recollida dels residus de
Blanes.
Promoure una actitud més respectuosa amb el medi ambient.
Presentar un panorama general de les diferents destinacions dels envasos.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

-

Conèixer la deixalleria i els diferents residus que es poden portar.
Prendre consciència de la problemàtica dels envasos i el seu efecte en el
medi ambient.
Reflexionar sobre actituds i actuacions que podem portar a terme en el
nostre dia a dia.

FUNCIONAMENT:

-

DIRIGIDA: Alumnes d’ ESO i Batxillerat (visita adaptada a cada nivell).
DATES: Durant tot el curs escolar.
LLOC:
Deixalleria Municipal de Blanes (ctra. de Malgrat, 14) i una aula
municipal annexa a la instal·lació.
DURADA: Entre 1h i 1h ½ en funció del nivell.
HORARI: De dilluns a divendres.
NOMBRE MÀXIM D’ALUMNES: Aproximadament 20.

SOL·LICITUDS I INSCRIPCIONS: Trucar a la deixalleria amb suficient antelació
per concretar el dia i l’hora de la visita.
PER MÉS INFORMACIÓ: Deixalleria Municipal de Blanes. Tel. 972 338 092.
ORGANITZA: Servei de Medi Ambient de l’ Ajuntament de Blanes i Deixalleria

Municipal de Blanes.
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