
INSPECTORS AMBIENTALS
Entorn proper al
centre educatiuCicle Superior de Primària

En aquesta activitat sortirem a inspeccionar el barri de l’escola. Per grups avaluarem l’estat dels 

carrers en matèria de residus i civisme. Posteriorment, entre tots discutirem i avaluarem l’estat 

dels carrers del voltant de l’escola, reflexionarem sobre què hi podem fer per millorar aquest estat 

i plasmarem els resultats en un gran mapa de Valls. Amb el treball realitzat per part de tots els 

grups, aconseguirem tenir una avaluació conjunta de l’estat general de la ciutat en matèria de 

civisme.

OBJECTIUS

• Conèixer els comportaments incívics més habituals en matèria de gestió de residus, tinença 
d’animals i cura del mobiliari urbà.

• Informar sobre el corresponent comportament correcte.

• Sortir pels carrers del barri a detectar aquests comportaments incívics.

• Orientar-se amb l’ajuda d’un mapa.

• Avaluar l’estat dels carrers del barri.

• Reflexionar de forma conjunta l’estat de l’entorn proper al centre.

• Reflexionar sobre el civisme i la correcta gestió de residus.

• Comprometre’s a realitzar accions cíviques sobre aquests temes.

• Realitzar una avaluació general de la ciutat a partir de les avaluacions de cada classe.

• Recollir el compromís dels alumnes vers el civisme.

CONTINGUTS DESTACATS

• Comportaments incívics.

• Correcta gestió de les andròmines.

• Correcta gestió dels excrements dels animals.

• Cura del mobiliari urbà i dels espais comuns de la ciutat.

• Programa “Parets lliures” i cartelleres municipals.

• Orientació i coneixement dels carrers de la ciutat.

• Avaluació de l’estat dels carrers.

• Compromís individual vers el civisme a la ciutat.

• Avaluació general de la ciutat a partir de les diagnosis de tots els grups.
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QUÈ FAREM?

Estructura de l’activitat

L’activitat consisteix en una sortida a l’entorn proper al centre educatiu, dinamitzada per un 
educador de Cel Rogent. La present guia didàctica ajuda al docent a integrar l’activitat en el 
treball realitzat pel grup, realitzant un treball previ i posterior a la mateixa.

Desenvolupament de l’activitat

L’educador de Cel Rogent realitza una breu introducció amb el suport d’imatges en la qual 
es repassen els principals comportaments incívics detectats a la població i els corresponents 
comportaments correctes. Es tracten els temes:

- Andròmines fora del contenidor / servei recollida andròmines o deixalleria
- Excrements de gos a vorera / recollir-los i llençar-los al rebuig
- Bosses brossa a les papereres o fora els contenidors / bosses dins els contenidors
- Cartells enganxats a les parets / cartelleres municipals
- Pintades per les parets / programa “parets lliures”
- Cura general del mobiliari urbà i dels espais comuns de la ciutat

Tot seguit es realitza una sortida pels carrers propers al centre. Aquesta sortida es fa en petits 
grups, cadascun dels quals té un itinerari prèviament establert. El recorregut de cadascun dels 
grups serà supervisat per un mestre del centre o de l’educador de Cel Rogent. Al llarg d’aquest 
recorregut els alumnes van marcant en una plantilla aquells comportaments incívics detectats i 
en fan un registre.

Un cop completat el recorregut i enregistrades totes les infraccions cíviques i ambientals trobades, 
els grups d’alumnes es tornen a trobar al centre educatiu. Allà es fa una diagnosi conjunta de 
l’estat dels carrers del barri on es troba el centre.
Aquestes dades s’aniran acumulant entre tots els centres per tal de completar una diagnosi de 
la ciutat sencera.

L’activitat finalitza amb una reflexió individual de cada alumne sobre quins compromisos pren 
vers el civisme a la seva ciutat i quines demandes vol transmetre a l’Ajuntament. Aquest material 
també es recollirà de forma conjunta per a acompanyar la diagnosi de la ciutat, i serà difós 
públicament i lliurat a l’Ajuntament. 

SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

Aquesta activitat és una eina que teniu a disposició per tal d’integrar-la en els continguts que 
treballeu durant el curs. A continuació trobareu diverses propostes, adaptables als diferents 
nivells, que us poden ajudar a aprofitar-la al màxim.

Abans de l’Activitat:

• Treballeu amb els vostres alumnes el concepte de ciutat com a espai de convivència i de 
serveis i instal·lacions comunes, i reflexioneu sobre els comportaments cívics.

• Engresqueu-los a que es fixin, en el camí de casa a l’escola, en quins punts s’hi detecten més 
comportaments incívics.

• Recordeu amb els alumnes la correcta gestió de la brossa, les andròmines i els excrements 
de gos.
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Després de l’Activitat:

• Recordeu l’activitat i la diagnosi, les investigacions realitzades i els conceptes apresos. 
Consolideu els aprenentatges i relacioneu-los amb el que heu treballat a classe.

• Feu un seguiment de com evoluciona la diagnosi general de la ciutat.

• Estigueu presents en l’acte en què es presenti la diagnosi general de la ciutat, juntament amb 
els compromisos i les demandes de l’alumnat a l’Ajuntament.

INDICACIONS PRÀCTIQUES

Durada
Dues hores.

Grups de treball
Cal que el conjunt de la classe estigui dividida en quatre grups.

Espai necessari
L’inici i final de l’activitat es pot fer a l’aula habitual del grup. Cal que els alumnes estiguin asseguts 
de tal manera que tots pugui mirar a la pissarra o paret on es situarà el mapa.

Material necessari
L’escola no ha de preparar cap material específic per al taller.  

Suport i implicació

L’activitat és conduïda per un educador de Cel Rogent, però és necessària i imprescindible la 
vostra presència i col·laboració per aconseguir uns òptims resultats pedagògics.

A l’hora de fer la sortida cal que des del centre educatiu vinguin dos docents per tal de poder fer 
grups d’alumnes més reduïts, supervisats per un adult.


