
CONCURS “SEPARAM RESIDUS AL PATI” 
 

Com ja sabeu la gran majoria d’alumnes, des de la Comissió de Medi Ambient, fa               
uns quants cursos que tenim en marxa dos concursos “Ecoaula” i “Ecorepte”. A més              
fa dos anys vam posar en marxa una ecoauditoria sobre els “RESIDUS” del nostre              
centre. Amb aquesta ecoauditoria hem obtingut dades importants del nostre IES,           
hem detectat mancances i també hem elaborat propostes de millora per a cursos             
posteriors.  
L’objectiu de tota aquesta feina feta és sempre que totes les persones que esteim              
en el nostre centre agafem una consciència cada vegada més ecològica i que             
respecti el medi ambient. 
Amb aquesta finalitat i després de xerrades, qüestionaris, sortides i visites           
relacionades amb aquests temes, participació en programes internacionals com el          
“Let’s clean up!”, volem que el nostre centre sigui un centre ecoambiental que             
respecti i treballi aspectes com el de separar correctament els residus que generam. 
Com tots sabeu, tenim el concurs d’Ecoaula que serveix per avaluar al llarg del curs,               
quina de totes les aules que tenim (i que es correspon amb un grup) és la més                 
respectuosa mediambientalment parlant. També tenim el concurs d’Ecorepte que         
ens fa preguntes al llarg de tot el curs relacionades amb temes mediambientals. 
Enguany però, tots els membres de la Comissió i de l’Equip directiu trobam que és               
necessari crear un concurs per intentar trobar una solució a un dels conflictes             
mediambientals que tenim des de fa uns anys el centre. Aquest conflicte és             
“SEPARAR CORRECTAMENT ELS RESIDUS QUE GENERAM AL PATI”. Fa dos          
cursos, quan vam posar en marxa l’ecoauditoria de residus, vam detectar una            
mancança de contenidors al pati i a altres indrets del centre i vam fer una petició a                 
l’Ajuntament d’Alcúdia per si ens en podien proporcionar més. A mitjans de curs             
passat, l’Ajuntament ens va concedir tot el que havíem demanat i amb l’ajuda dels              
propis alumnes es van distribuir tots els contenidors pel centre, als llocs on vàrem              
trobar que hi havia mancances. 
Si ens centram en el pati, actualment tenim uns 40 contenidors, grocs, blaus, grisos i               
marrons i fins i tot un més petit verd pell vidre. Aquests contenidors estan distribuïts               
en 10 zones de pati, això fa que tirar qualsevol tipus de rebuig al nostre pati sigui                 
caminar unes poques passes i triar correctament el contenidor on hem de tirar             
aquest rebuig. Així de senzill, ni més ni pus. A més, tenim torns de neteja de pati                 
establerts que ens ajuden a deixar el pati net, perquè el pati és de tots. 
La neteja no va del tot malament, el problema està en el mal ús que feis de tots                  
aquests contenidors. Molts d’alumnes no es fixen on han de tirar cada tipus de              
rebuig i al final es converteixen en 40 contenidors amb rebutjos mesclats, de tota              
classe. 
 
 



Per tot això, el que vos volem proposar en aquest concurs, que ja havíem planificat               
al principi, és que sigueu vosaltres, els propis alumnes, els qui ens aporteu idees de               
com ho podem fer perquè els alumnes del nostre centre agafin consciència            
ecològica i més concretament consciència en separar residus i d’una vegada per            
totes s’utilitzin els contenidors correctament. 
A continuació trobareu les bases d’aquest concurs. És totalment voluntari, però vos            
animam a que participeu. Com tot concurs, hi haurà un PREMI pel guanyador/a que,              
si no vos podem donar en mà perquè les condicions no ens ho permetin, el vos                
farem arribar a ca vostra. 
 
Ànims!!! 
 
BASES DEL CONCURS: “SEPARAM RESIDUS AL PATI” 
 

1. OBJECTIU DEL CONCURS 
Com ja hem dit en la introducció, l’objectiu del concurs és que els participants,              
individualment, elaboreu un projecte de com ho faríeu vosaltres perquè tots els            
membres de la comunitat educativa utilitzin correctament els contenidors que tenim           
al pati i així els residus que generam quedin correctament separats i a punt per               
dur-los als contenidors exteriors perquè els tractin. 
 

2. QUI POT PARTICIPAR? 
Els participants en aquest concurs seran qualsevol alumne/a del centre IES Port            
d’Alcúdia que estigui matriculat en algun curs durant aquest 2019-2020 i no estigui             
de baixa. 
El concurs és individual i cada alumne/a només podrà presentar un sol projecte. 
 

3. FORMAT DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 
El format de presentació del vostre projecte, serà en format digital, preferiblement            
com si fos una “PRESENTACIÓ”. 
Els apartats “mínims” que ha de tenir aquest projecte seran: 

- Títol 
- Idea o objectiu del vostre projecte 
- Materials que necessitau per dur endavant aquest projecte 
- Com es desenvoluparia la vostra idea 
- Com ens asseguram de que la idea s’ha complert 

 
4. COMISSIÓ D’AVALUACIÓ 

Les persones que avaluaran el vostre projecte seran els membres de la Comissió de              
Medi Ambient (professorat) i els membres de l’Equip Directiu. 
 
 



5. QUÈ I COM S’AVALUARÀ EL VOSTRE PROJECTE? 
Del vostre projecte puntuarem els següents ítems: 

- Presentació: Valorarem que el projecte estigui presentat en el format que us            
hem proposat, amb cohesió, coherència i adequació del text i sense faltes            
d’ortografia. 

- Continguts adequats: Valorarem que els continguts que presentau s'adequa         
a l’objectiu del concurs. 

- Funcionalitat: Valorarem que el vostre projecte es pugui dur a terme a la             
realitat actual del centre. 

- Originalitat: Valorarem que el vostre projecte sigui pensat vostre, és a dir,            
podeu agafar idees d’internet, d’altres centres, … però després les heu           
d’adaptar al nostre centre. 

Cada apartat tendrà un valor de 25 punts, per tant el projecte té un total de 100                 
punts. 
Si s’entrega un projecte copiat d’internet o d’un altre lloc quedarà automàticament            
desqualificat. 
 

6. DATES D’ELABORACIÓ I D’ENTREGA. 
Les dades d’elaboració i entrega del vostre projecte seran entre el 5 de Maig i el 29                 
de Maig fins les 23:59 h. 
Haureu de presentar el vostre projecte mitjançant el classroom que crearem per            
aquest concurs amb el CODI DE CLASSROOM: fs6lp2j 
O bé enviant un correu electrònic al coordinador de la comissió de medi ambient,              
Tòfol Perelló, tperello@iesportdalcudia.org 
No s’admetrà cap projecte una vegada vençut el termini d’entrega. 
 

7. QUIN DIA SABREM EL NOM DEL GUANYADOR/A? 
Dia 5 de Juny, coincidint amb el “Dia Mundial de Medi Ambient” publicarem el nom               
del guanyador/a a la pàgina web del centre i al classroom de Medi Ambient.  
 
www.iesportdalcudia.org 
 

8. QUIN PREMI OBTINDRÀ? 
El premi pel guanyador/a d’aquest concurs serà una “Paperera de Reciclatge”           
d’acer inoxidable amb 3 o 4 departaments per a poder continuar separant els             
residus que produiu a casa.  
A més, el guanyador rebrà 50 punts extres pel concurs “ECOREPTE”, tant si sou              
participants com si no. I la resta que presenti el projecte rebrà 10 punts. 
Tots els participants en aquest concurs rebran un petit obsequi. 
 
Gràcies per la vostra atenció i ànims! 

mailto:tperello@iesportdalcudia.org
http://www.iesportdalcudia.org/

