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Principals instal·lacions de gestió de residus

EIX 4. EDUCACIÓ AMBIENTAL.  
Del relat a l’acció per  
a la transició de model 

EIX 4. EDUCACIÓ
EDUCACIÓ PER LA TRANSICIÓ
DE MODEL: DEL RELAT A L’ACCIÓ
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L’educació en matèria de residus promoguda per l’AMB s’ha emmarcat històricament en el Programa 
Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES), conegut com a Compartim un futur, que va ser pioner 
a l’hora d’obrir al públic general les instal·lacions de tractament. Un 32% de les activitats fetes durant el curs 
2016-2017 estan relacionades amb la temàtica dels residus. Un 46% dels participants d’aquestes activitats 
fan visites guiades a les instal·lacions de residus. Es disposa de material educatiu de diferents formats 
adaptat als diversos tipus de públic que s’ha anat renovant i actualitzant en funció del context.

L’educació, un eix transversal a tot el PREMET25

La proposta d’actuació de l’eix d’educació per a la sostenibilitat està directament relacionada amb la resta d’eixos 
del nou programa, i actua com un eix transversal i integrador. Per aquest motiu, d’algunes de les línies d’acció s’han 
desprès accions concretes sobre educació per tal que acabin reforçant-se i es donin a conèixer a la societat actual, 
proporcionant, a més, noves eines i competències per tal que la ciutadania passi a l’acció i faci un canvis d’hàbits.

Els objectius de reducció, recollida i reciclatge dels residus plantejats fins ara no es poden assolir sense la 
implicació i la interpel·lació directa de la ciutadania. En el procés de transició d’una economia lineal a una de 
circular és imprescindible dur a terme actuacions d’educació que informin la població i la facin partícip del 
canvi. Les activitats han d’estar adreçades a diferents públics i actuar en diversos àmbits, des de les escoles 
fins a les mateixes instal·lacions de gestió de residus. 

L’ampliació del nombre d’activitats en els darrers anys ha 
permès proveir un servei educatiu imprescindible a tota  
la ciutadania del territori metropolità que cal mantenir i,  
fins i tot, millorar. Aquest és l’objectiu de les línies d’actuació 
d’aquest eix, que incorporen la narrativa de l’economia 
circular.
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Línia 1. La prevenció  
és l’única opció
Aquesta línia incorpora mesures per fer front 
al malbaratament alimentari i per reflexionar 
sobre quin ús fem al nostre dia a dia dels 
plàstics i dels envasos d’un sol ús i prendre 
consciència dels greus impactes que provoca 
sobre el nostre entorn.

Línia 2. Passa el missatge: 
recull més i millor
Per tal de facilitar el coneixement, la reflexió 
i l’acció pel canvi de model de gestió dels 
recursos i residus es desplegarà un pla de 
formació adreçat a educadors, tècnics, 
entitats, comunicadors, universitaris, 
formació ocupacional, comerços i empreses, 
entre d’altres, per donar a conèixer i reforçar 
l’estratègia de recollida selectiva de residus 
plantejada pel programa metropolità. 
També es desenvoluparan activitats de 
sensibilització per a les fraccions minoritàries. 

Línia 3. Instal·lacions de 
tractament més transparents
A banda d’actualitzar els continguts de les 
visites a les instal·lacions de tractaments, 
se’n millorarà la lectura didàctica aprofitant 
el potencial que ofereixen les instal·lacions, 
tant pel que fa als espais de treball com als 
itineraris de visita. El disseny didàctic de 
l’activitat i la seva concreció han de dirigir el 
canvi de relat en un espai i amb uns recursos 
que s’ajustin a aquesta finalitat. 

Línia 4. Gestió general  
del programa educatiu 
Compartim un futur
Per tal d’arribar al màxim nombre de 
persones possible i que el missatge que 
es transmeti sigui potent, eficaç i faciliti 
un canvi d’hàbits, cal que la informació de 
les campanyes de comunicació estiguin 
directament relacionades amb les accions 
educatives i que el missatge sigui el màxim 
de coherent, a més d’impactant. 

Línia 5. La comunicació del 
programa educatiu  
Compartim un futur
El  programa vol incorporar el càlcul de  
la petjada de carboni de les instal·lacions  
de tractament de residus. El càlcul de la 
petjada de carboni de l’execució de les 
activitats i la seva compensació suposa 
una oportunitat per posar de manifest la 
responsabilitat de l’AMB i alhora implicar  
i vincular els diferents agents —instal·lacions 
de tractament, centres d’ensenyament, ens 
locals de l’àrea metropolitana i públic en 
general— de la importància de les polítiques 
i accions de mitigació i compensació de les 
emissions en la lluita pel canvi climàtic. 

Línia 6. Seguiment i avaluació 
del programa educatiu 
Compartim un futur
Per avaluar l’eficàcia del nou model de 
gestió, com també dels canvis d’hàbits de 
les persones, és essencial disposar d’un 
sistema de seguiment i avaluació mitjançant 
indicadors. Per tal de dur-lo a terme, es 
proposa la implantació de les eines i mesures 
necessàries que facilitin l’obtenció, el 
tractament i el seguiment de les dades per 
tal que siguin sempre de qualitat.

Les línies d’actuació 
d’aquest eix són les 
següents:
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Línies d'actuació Mesures

E1 La prevenció és l'única opció

E1.1 Noves activitats centrades en sistema alimentari

E1.2 Prova pilot d’una dinàmica sobre malbaratament alimentari a les visites guiades a les 
plantes de compostatge

E1.3 Dràstics amb els plàstics, projecte d’aprenentatge servei a la comunitat, que funcioni com a 
recurs autònom per a centres educatius

E2 Passa el missatge: recull més i millor

E2.1 Disseny d’un mòdul formatiu sobre economia circular dirigit als educadors/es, personal 
tècnic, entitats, comunicadors/es, empreses i d'altres de vinculats a la docència

E2.2 Activitat per aprofundir en la composició de la brossa i la seva qualitat

E2.3 Activitats sobre els hàbits de consum de moda i l’impacte dels residus tèxtils

E2.4 Activitat sobre la reutilització de mobles i trastos vells

E2.5 Millorar les visites a les deixalleries concretant el focus en fraccions de residus especialment 
problemàtiques

E3 Instal·lacions de tractament més 
transparents E3.1 Actualització didàctica de les visites a les instal·lacions de tractament de residus per a una 

experiència renovada

E4 Gestió general del programa educatiu 
Compartim un futur

E4.1 Elaboració d'una base de dades amb les característiques socials i econòmiques dels 
municipis i informació sobre la gestió dels residus

E4.2 Creació de la taula de tècnics/ques d'educació i residus del territori metropolità

E4.3 Actualització de la visió de perspectiva de gènere i inclusió

E4.4 Establiment d'una convocatòria biennal de subvencions per a projectes d'aprenentatge 
servei

E4.5 Creació de la figura de l'assessor/a de formació i seguiment dels projectes d'aprenentatge 
servei de l'AMB

E4.6 Simplificació de la gestió interna del programa

E5 La comunicació del programa educatiu 
Compartim un futur E5.1 Acció educativa i participativa per donar a conèixer la compensació de la petjada de carboni 

del programa

E6 Seguiment i avaluació del programa 
educatiu Compartim un futur E6.1 Disseny del Pla de seguiment i avaluació dels objectius

Actuacions d’educació per a la transició 
de model: del relat a l’acció
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14.000  
participants a  

Compartim un futur

48.500  
participants a 

Compartim un futur

9.726  
participants residus 
Compartim un futur

14.941  
participants residus 
Compartim un futur

Uns 32.000  
participants residus 
Compartim un futur

0,3%  
de la població 

metropolitana participa 
en activitats d’educació 

de residus  
Compartim un futur

0,46%  
de la població 
metropolitana 

participa en activitats 
d’educació de residus 
Compartim un futur

Un 1% de la població 
metropolitana participa 
en activitats d'educació 

de residus  
Compartim un futur

AVENÇOS ASPECTES A 
MILLORAR

PALANQUES 
DE CANVI

REPTES 

Adaptació a un públic 
cada cop més divers

Cal potenciar altres canals 
de difusió per apropar 
el programa educatiu a 

col·lectius que encara no hi 
participen

Reconèixer i emprar l'educació com a eina 
fonamental en aquest escenari de transició

Nou relat d'acord amb els principis de 
l'economia circular

Consolidació de les 
instal·lacions com a 
recursos educatius

La majoria de les 
instal·lacions no permeten 
l'accés a un públic menor 
de 12 anys per normes de 

seguretat

Actuar de manera coordinada i sinèrgica en el 
PREMET25 i el programa Compartim un futur

Integració d'eines d'internet: TIC

Actualització de 
recursos i activitats 
complementàries

Els recursos educatius 
queden obsolets o desfasats 
en poc temps a causa de les 
contínues remodelacions i 

millores de les instal·lacions 
i del ràpid desenvolupament 

de nous formats digitals

Integració de les TIC per a experiències 
educatives més significatives

Inclusió i perspectiva de gènere

Les ativitats de residus 
arriben a més públic 
gràcies al Programa 

Metropolità d’Educació 
per a la Sostenibilitat 

(PMES), conegut com a 
Compartim un futur 

Observatori de tendències


