
TREBALL DE SERVEI 
APRENENTATGE

RECICLEM
FEM COMPOSTATGE



ALUMNAT DE 4t de primària

• Motivats i interessats en el tema
• Treballen molt bé en equip
• A cada aula hi ha dos o tres de nens i 

nenes amb trets autistes (USEE) o PI 
(dificultats per seguir els aprenentatges).

• A la tarda més cansats
• Per treballs d’aquest estil solen tenir 

suport d’una altra mestra o educadora.



ALUMNAT 5è

• Motivats i interessats en el tema
• Treballen molt bé en equip
• Els hi agrada molt investigar i saber continguts 

nous.
• Són xerrarires
• Estan molt motivats per tot el tema reciclatge, 

des de que van ser exploradors de la terra.
• El curs passat ja varen fer aquesta activitat.
• A cada aula hi ha un o dos  nens i nenes amb 

trets autistes o PI (dificultats per seguir els 
aprenentatges).



Presentació del treball

• És important fer una bona presentació de
• Qui sou, què feu i amb quins objectius 

veniu a l’escola. Clar i curtet
• Cal presentar el treball a fer : oralment i 

per escrit o amb imatges i 
ordenadament.



Presentació del treball

El contingut del treball a fer és bo explica’l amb 
ajut visual : power, murals, imatges amb opciò a 
donar els continguts més importants i que ells 
investiguin per treure més conclusions o

• més continguts i ells els 
experimenten



ACTIVITATS

• Clares i senzilles amb objectius molt 
concrets a assolir.

• Càlcul del temps per a cada apartat: 
presentació, activitat i conclusió

• Material preparat , en cas de necessitar-
ne.



AVALUACIÓ

• Plantejar-nos com ho fem
• Tenir en compte la modalitat. Oral, 

individual, per grup, per parelles, amb 
mural, col·lectiva.

• En cas de fer-la individual, considerar el 
grupet d’alumnat amb n.e.e.

• Control del temps segons la modalitat.
• Portar preparat el model escollit .



PREGUNTES QUE ELS 
INTERESSEN

• Preguntes sobre el compostatge (4tA)

1. Què aconsegueix que el material orgànic que aboquem als 
contenidors es desfasi transformant-se en terra per l'hort?
2. Quant triga el procés del compostatge?
3. Per què els cucs mengen els residus i no un altre tipus d'aliment?
4. Per què posem fulles damunt dels residus orgànics al 
compostador?
5. A part de les fulles i les escombraries orgàniques, podem ficar 
alguna cosa més al contenidor?
6. Per què hem de tirar les pells de les fruita al contenidor?
7. Cóm es creen els cucs de terra?
8. Cóm saben els cucs on està el compost?
9. Cóm tot el que s'aboca al contenidor pot convertir-se en terra de 
color negre?



PREGUNTES 4t. B
• COMPOSTATGE      Preguntes 
• Com passen les restes que nosaltres fem a ser compost?
• Quant de temps passa a convertir-se el menjar en compost?
• Quin tipus de materials orgànics serveixen per fer compost?
• Tothom pot fer compost a casa seva?
• Com s’ha de fer el compost?
• Quin és el cicle del compost?
• Per què es fa el compost?
• Quins estris ens fan falta per fer el compost?
• Per fer el compostatge es necessita llum?
• Quins cucs ajuden en el compostatge? Com ho fan? Algun altre 

animal pot fer la feina d’aquests cucs?
• Quin control s’ha de fer?
• Què passa si es mullen les restes del menjar?
• Si hi poses un altre element que no sigui orgànic què passa?
• Es pot fer compost amb excrement d’animals?
• Què passa si no es treu a temps?         Moltes gràcies,
•

LA CLASSE DELS ATLETES



GRÀCIES

APRENEM ENSENYANT I TREBALLANT  
AMB EQUIP.

• Ho escolto i se m’oblida
• Ho faig i ho entenc

• Ho explico i ho aprenc

•MOLTESGRÀCIES


