PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DEL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS DEL MARESME

RESUM DE LA VISITA VIRTUAL AL CIVRM
La visita virtual al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme és una alternativa proposada a
les escoles i instituts, que hem elaborat arran de les mesures de seguretat extraordinàries que s’han
hagut de prendre degut a la COVID19, i que pretén explicar la correcta gestió dels residus i la tasca que
realitzem al Centre.
Aquesta visita virtual està ideada per poder-se dur a terme de forma no presencial mitjançant eines de
visualització informàtiques (Hangouts, Zoom, etc.) amb l’acompanyament d’un o dos educadors/es.
Aquest/a contarà amb una presentació de suport i podrà anar compartint pantalla en moments
determinats de l’activitat. El centre educatiu podrà triar l’eina de visualització informàtica que
prefereixi.
Cada sessió es farà amb un màxim d’alumnes d’un grup classe, però es donarà l’opció de fer dues
sessions amb mig grup classe cada una.
L’activitat es podrà fer tant si l’alumnat disposa d’un ordinador per a cada persona o bé, projectant a
l’equip educatiu en la pantalla de l’aula i que els i les alumnes facin el seguiment des de classe.

A qui va dirigida?
L’activitat va dirigida a públic d’Educació primària (des de Cicle inicial a Cicle superior) i a públic d’ESO i
batxillerat.
Objectiu de la visita virtual
 Conèixer el Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme i el seu funcionament.
 Donar a conèixer el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.
 Explicar què passa amb la fracció resta després de la seva recollida.
 Reflexionar sobre el consum de productes i la generació de residus i propostes de millora.
Estructura de la visita virtual
Les visites virtuals al CIVRM tindran tres durades diferents en funció de les necessitats del grup
diferents. La persona responsable podrà seleccionar prèviament el format que més s’adeqüi a les
necessitats o possibilitats del seu grup. La profunditat amb la que es treballin els continguts variarà en
funció de l’opció triada:
Visita normal

1 hora

Visita estesa*

1 hora i 30 minuts

En tots els casos, l’estructura de l’activitat serà la següent: MÒDUL 1 (presentació i introducció) +
MÒDUL 2 (El CIVRM a casa) + MÒDUL 3 (interacció i conclusions).
La visita inclou dos petits experiments pels que caldrà que l’alumnat hagi recopilat uns objectes
determinats prèviament (consultar document de requeriments). Totes les dinàmiques estan pensades
per poder-se fer amb objectes quotidians que es troben a casa fàcilment. En cas de no disposar-ne, no
suposaria un impediment per fer la visita virtual.
Continguts de l’activitat
Mòdul 1: Presentació i Introducció

-

El CIVRM
La recollida selectiva
La fracció resta

Mòdul 2: El CIVRM a casa
Tractament mecànic de la fracció resta
Tractament de la matèria orgànica de la fracció resta
Experiment(s)
Mòdul 3: Interacció i Conclusions
Preguntes sobre els continguts de l’activitat
Resolució de dubtes
Com a complement de la visita, i a partir de 2n cicle d’ESO, oferim la possibilitat de fer amb posterioritat
una trobada virtual amb un expert del Consorci per poder resoldre tots aquells dubtes i preguntes que
els hagin quedat després de la sessió.
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